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 םלועה לצ

 םדרטשמאב

 ד£ס

 יקלאהלבוקמה אלפומה ןואגה •רביחש
 ר״רוהמ לידגה .ןכותה םסרופמה
 ט־יאקלד המלש רד״והמ ןכ והיתתמ
 םלועה יקלח עברא ישירחמ רבדמ ליצז
 תודוסי עבראו םניהגו ןדע .ןג ינינעמי .
 ז״1ו6כח הברה וב ללכו ץרמנ רוציקב

 ׳,;פיחואירכב 'ה תרובגמ סיארונ םירבדו
 טירעשה־ןדחספמב ןייעמלו הארי רשאכ
 די חביחקב רצואכ סומכ רעסה הז היהו
 ועדיו ודיגיש סיביה ת־יונזל ,י־דתעו

 :׳ה תואלפנמ
 ן״זלענהידילע סופדה ז־רינל אבוה

 ;טרופקנרפ !ןלאוו ר׳רהנ

 :די.־-;;.1



 ,רבחמה תמדקה
 ■את• ,ללוכ זוז דפס יתאצמו יחשפח רבחמה רמ^
 טיירדכהל םיררופמה תויחמש ה ירויצו תוסנחה
 !אוה הנהו םדגד ימבאמ דחא רילע רפסה םהישנו
 ויתונכשמו םלועה יקלח וב ראבתה רובעבל ׳ילכשה חתפ■
 •ימויה לגלג תחת רשא לכו בושיבו םימיב םייאב תונידמב
 הזחמה לע םמ1תשאו * טרפבו רוצקה ךרד לע מ ראובמ
 ;ררבנה ןבו לכשה תואנ המאה ןב שרי עיורס ׳ה ההא רמואו
 יתיברה ילכש בודל אל יכ׳ ילצי ידיב ץפחו4 םודיו דדב בשי
 קתעמו קחעומב הנבהה תבס!לא םא יכ הקתעהה רדג
 קיתעהל הכאלמה לא׳בדקל וחוד הבדנ ובל ואלמ קיתעמה)

 )ירעשו םיקלח השלשל קלחנ הנהו םלועה לצ :לארשיב ומש ארקנו רפסה
 םיששו העשת

 םירעש ר״י ובשי ןושארה קלח
 םדאהתילבח #

 םלועה ארבנ עודמ ב
 ימלצב םדאה'שע>עודמ ג

 אלש השענ אל עודמ ד
 ־;־ אטחי

 תומכחה ׳ז ואצמנ ךיא ז?
 טיבשה רשא תומוא'גמ >

 םיפוסילפא'
 תומכחה ׳ז גהנמ 1

 )לעפמו עבטה תוהמ ח
 לגלגה רואב ט

 3)ברא ודסונ ךיא י
 תודלוחה

 ןורמיע ץראה ךיא אי
 - ץראה לגוע והמ בי

 לוגע השענ עודמ גי
 םילגלגה תועונת די

 םיבכוכהו

 םירעש םישלשו הענש וב שי יגש קלח
 דנ"יה ץראמ ד . - קלחה אובמ קלחה אובמ א

 /לודגהו דנ״יה תונידמב ח ׳ךללחבץראה׳ראכתה
 דנ״יה יפרש ןמ ו ייצראהןדעןג . ג



 ומה
 דנ״יהיגפא חוילעוח 4
 דגייה ץיא חונידממ ח

 הריפצ אייסא תונידממ 0
 אידניאץראיגדןמ י
 דנ״יר ץרא יג 1לאמ אי
 אפוריא תנידממ בי

 אקירפוא תוצראב גי
 םרשעו םימיה ייאב די

 תונידממ יונשב וט
 תומהבה תוצראב וי

 תופועה תוצראב זי
 ׳ייוצמה םירבדב הי

 ץראל תחת םירבדב גני
 ותוהמו םגיהג םוקמ ך

 סימ אוה ׳ב דוסיב אכ
 םיקותמ םימ ךיא בכ

 וה שיו ישילש קלח
 הלילהו םויה ירבדב א

 ש טשה תוקניב ג
 םיבכוכה תדירמב ה

 תומכחה וניציר ךיא ז
 עבטה רסוה עורמ ט

 איפוסולפתומס אי
 שמקר תדידמ■ גי
 םיבכוכה ךס וט

 םימשה ימש ןמ זי

 ו
 תונייעמה יונישב גכ

 ,־ ץראה עקבת ךיא רב
 'חולמ םיה עודמ הנ

 ריוא ה ןס ונ
 םימשגו םיננעב זג

 4לשהו רופכה רבדב הנ
 יצייקדיבב טכ

 םיקיזכי םימערב ל
 תוחורה ירבדב אל

 ויגלרמייבבסי שאה ןמ בל
 סיהרפה םינינתה ןר גל

 ךזה ינוילע ריואב דל
 הנבלה ףי ג ךשחמב הל

 עובשה ימיב ול
 לוד^הלגלגה תועונתב זל

 םירעש רשע הנמש
 %ואמ הנבלה לבקת ךיא ב
 לודגה לגלגה עבטב ך
 סייצר ךלמ ירלתמ ו
 אל!ניריטי יתפמנ ה

 דומלל ירבע םיאשרב י
 ץראה תדידמב בי

 ןיבכונה הבוגו לדוגב יי
 ןדע ןג בחרמ זמ

 קע ןג יגונעתב חי

 #•^-״4. יי ? 2 בא



 א ן£ח םלועה 1לע ז:
 . םדאה-תירכת א יעשי
 >ארג ופרצל אל ׳לועה איבל רצויה תבשחמב תולעב יפ ׳ה ©עשי ייף^
 י*א גיתכדנ םדוממ רגד םישב הלעתב אל ינ ידסוי ונירתיל אל
 •ישארילנ ריכמ ילב דוריס ילב דנש ילב דחא ׳יחאלייימל יתינש אל ׳ה
 ׳ועי םינמז םיתע ודיב לכה יכ שדוחמ אלו ןשונ רבד ול ןיא תילכת יל3
 ערבי.יל31שחונ1סאוהז העשה■ קלחיעגריינהל םניא םישדח םיכס

 תמשי ןכלתחחאתמ הביטה עבטו תדגנתמ הערה יעבטו קפומ אל
 ןריל הטמל דרת העבט לא הנפ המהבה חחי׳לעמל :לועה איה םדאה
 :(לעמל הלוע ןייה ידימת יכ י׳חמש לט טקושה ןייה ילגל םדאה לשמנו
 אוה דרויהו בוטה איה הליעהו ילכה ילישב הטמל םידרוי םירמשהו
 וכירדהל ינ [וואתי ביטה חירה ׳דאהיהו יתלב הז דומעי אלי ע־מ
 לונאלןמאסי ובש המהב,? חחירצקהםלועה ייח בוזע !•־סיילו יל בשהל©
 ו,יגיע םכחהו םהינש ימלב שיא דימעי אל ןכ לע ףוגה דימעהלו תיתשל©
 ברענ חרטש ימש ורטצי םהינשל יכ ףא ךלי ימ דיא חעדליש׳דנ©
 רצקה םליטג אל סא ךוראה סליעה שיאהנקיאלןכהכשנלכא־י,ת3ם
 ו3לקשח לא ביתכדנ לכי לכמ המהנה חוי קיחייהל ביט אל ?נ ל>ג
 יב רבייבא ימא! חינעחפ ימ5עףנםלרי0*י לייר׳־ויסנ•תושענהיו
 לכנ ונירשיאךישמי םנמא 'יתוריש אבלכ לוכיל אהינעתב ביתיד 3ר
 יתתנ הארביתנד ונייהו יימהנהירח׳י יטועימו ישונאהירחייי ייניד
 םה ןדיב רמולכ עיהחדתומה חא גיטה תאי םייחה חח סי'>"וסל
 יתלנל שיא רהזי םנמאו םהינשל שיא לנ ךירצ ינ ויניעב ניטכה5^

 4 % :םוצתצנ וסיג דימעהל אל סאוימהגה ירחא סנל לגרוי .

 םלועה ארבנ עודמ ב רעש
 ודסח 3ורל סא יכסלועה תריציל רצויה ךרצוה אל יכ ראבמה
 הארנ רסאנ בל יכומנ חורילפס דובכ וכמתי וגוס ילמע עמל 1 י
 לסח סלוע יאימא ביחכד ונייהו חחוירנל זדוהח^לח רשא זיעל
 ולחני ןעמל תרסא הבס דועו ול ךרוצ ילב סלועה איגג •יססב _י2>33י
 0יי דימ תוארלו ויאלפי ודוה תצה יריכמ וייי פעמ סיירסח יאצמי

 קי!{ ויכרד לכו ומחולעותל ונסט ךש*ל תבשל ונילעו.^תירובג9>\
 :םמורתיו ראפתי הזנ רצי'יגיחייחל

 ומלצב םדא השענ עודמ ג רעש



 ן םלועה לצ
 $3 רהגיו ומלצב םדאה ח$ רצי רש6 תולעה חלמ יתל4 ךרבח*
 לעןץילע סדאהיל הצרג רסחכ הטמו הלעמ ו'ר צי*לנמ
 ףלמס׳ה אסכ לע המלש גסיי ךלמה הסלסבלעצמש ומכ סיריציהל}

 *זש$א לעלשימ דסאלו ך^למועצמ אלי׳יב&ה לע ףי׳יכאלמהלען^ *י
 ׳יכאלמה יכ סדאכןמאנ דבזע׳ירוציג ןיא ינ םעטהו ונוצר סהנ השוע*
 ףואינו החיצר סכץא יכ הריבע לגרה סהטיבץאו עיהרציסהנןי6 .
 $ע7וי תחא הריצי איצסל רצויה סאב סנמא הרז הלונעו לזגו הבינגו
 ^או ערב םאמחו בוטב ׳חנמ רסא ער רציו בוט רצי תלעבו ערז בוט
 $ינוילפהןמ ויצח לכמ ךסוממ׳מולנ ומלצב׳דאה רצי כ"ע וישעמב חמשי
 5ון^ל וישוחב וטילשהו לכ לע ויתוישוגרהוזראתויינותחתהןמ ויצחו
 ; ותכל רשויו בלה תינון׳פח> ורהמי בוטלו וצירי ערל סחשממ יכ ערלו

 אטחי א*ל ר#אםדאה השענ אל עודמ ד רעמ"
 הרוציי לכמ שיאה תריציב ספה קוי רסא ׳ג רעשנ ונמדקה ' הנה
 ־3>טה יתישענ ׳כ ערהו ביטה חיסמ תעדונ מויהרובעבל
 ן*נטב ותוסכ ערק רסא ליסכה רסאה סאיכלימג וילא אל חרכהב.
 לכוי אל חרכהב יכ תוטש השעי אלו תיסס ערקי אל דשא ןחתי ול 5'
 ישא עבטנ השענ סא םדאה ןכ קזיהה ןמ *ענומה לא לימב ילןיאי
 םנמא יל לימגי ימב וטה סושע חרכיחה יל שילומנהסאטחיאל
 יתירב ריצעיי ערה תישמ תימהבה ישפנ האתשחו ערהו ביטהעדייה י
 9-יגומיקה שניאשמה !םע רשאכ רסוחהו רעצהו זובהו געלה לינסיז
 תיידימלה תמכחו לכשה ואצמי רשאב תכל םילהא ושטנ םליח ינזק ן
 *יומנחה ענש וד0יי ואצמו ועגי !הישעמו סלימהתניכה לא אבל {

 :וח^ושיני רוצה תרזעב ראגנ רשאנ

 םרדסו חומכחה עבטי ואצמנ ךיא ה רע#
 ©ימינ יב תמא י הנסר עדונ אלוסיאשמה לעפמ יגראנ רגב הגה ♦
 לגלגה לע *המת רזא אלו ךשחב סיכליה סעהסינימדקה
 יוהממ דחאהי חיזמל סחעיקשי סיריאמ הלילב םיבכנה! <ןקמה
 הייה יצח דמ הלומי זגרומה ןמ חרוז שמשר ואר םי יבו יריבחמיתעיקשב
 ׳דיסחסימעה הנילג ואר׳לילני י־בקעלעבושי ברעה ־ע םויה ילתבז ,'ן
 חב ןיכהל םהיקסע לנסונה זא הליגע האילמ םימעפ המילש סימעה נ
 דלמ/מלה השע רשאנ סירסה ישארב םיתב ונבי איה הנב רבדה !

 ©יי*;* '.ס ־י ~ .-׳ק^ימי



 םלועה לצ
 ,{זריהו שמשה יה יגיכה זא םירבדנ בשייתהל הלואש קימעהל סיר'#
 .הקחיתהבז הסחה תעפשמ סא יכ ריא הנבלל ןיא ינז ןיזאה ידנמ
 ז״ע הרסחה ימי ינמו לסחת הילא הברקתהבל התמילפ חלמחת הנמ#
 סירנדב׳ינלממ ויהו׳ימי שדח זאיק הזלו סיסי ל״ס האלמתה ימיו סימ♦
 ;לעפמה ידי לע יכ ׳ומכחה ענש תא יאצמל ישפח דע הנש םיתאמ ולל#
 ׳זמליע׳ניכתנ אל סא ויריציל ספה יאלפ ילגכ הנאל לעופה חנ יריכ♦
 ןיזרתרוק ־שע אלסתעדל וכלהש אלרשאו׳ילגלגה׳עונתיאלפגל

 :ינטב תורירשב >ס1כ> וניא !ינתמב םנמאה ינלקל

 ועכשה ישא תומוא שלשמ ו רעש
 [ םלועב םיפוסולפה

 ^גלה׳נינתב ׳יספ ירחאותיייכחה !אנ ךיא׳מאסב וגטדמה
 |נקת זא המכחה יבהא סשה ׳יפוסיפיסולפ וארקנ

 •המדאה ייבועי המחלמה ישנאו סיפיסולפה ל״רתימואשלשסלזעצ
 סההמחלמהישנאי * ךירצה תזרתזנה םינשה יעיפס המדא ידצועה
 לב המדאה ידבוע רומסל םינוממ שכרה יבכור סיישהו םישרפ#
 ועלב םייח !הער תא שיא תינלמלסהרימ אלמלא יכדח־חסי לב ועירי
 יהיו ביהנדכ םעל טפשמו הרוח אצת םהמ םירשה יגיהנמ סיפיסילקהל
 אבצה לע תייה באויל סרג ימ אבצה לע באויו הקדצו עפשמ השוע דוי׳
 ןדעינסאימלב !דכל דחאלכ ודמעי אלו הקדצו טפשמ השוע דלר

 ראבל ונל שי תומכסה ענש אצמנ ךיא ראבתה רשא רחאו ־ וידוי♦
 :ערפנו רוצקה דצ לע םעבטו סמש

 םתרמשו תומכחה עבש גהנמ ן רעש
 ($מיאל הידעלבו קודקדה תמכח איה תמנחלנל הגו$צ*איו?1
 אטבמה תעד׳דאל תדמלמה איה יכ המכח םוחנ שיא
 "מ׳חג ןירוק ןייטלבוהראיפמ איה ןישל לכב אטבמה תמכה ארקנו
 ןיבמה׳ימצעמןישל לכ תישע עדי רובדה תמכח םדאה עדיילאי אקיט

 >י)אה ףוריצב םלועה השענ ריבדב יכ אטבמה תמלח הלודגיכ ןיב♦
 ,-חרכהאיהאןי״יגילתמנח ב : לעפמה השעצי רבדה רמגנ התרבחל
 רקשהלדנהז יחמאלאצ׳ ךיא רבד לכ חיכוהל תפוסב רבדה תיהמיא
 ^רמאת רשאנ םירפס'ז סלטיט׳׳סירא דסי המכחה תאז לעי תמאה ןיא

 ,זיענח ג ^׳זציה דצ;,! ^)לש׳מהי ךרד לע דשיהןלטמהי אשינה ןנואו



 ©לרעאו 1לי/ 1
 לא סימעה לכל טפשמ אצת ססמ אקיר״יטיריא תמכח ארןחיסרידצ
 ןוא תוכזלו בי״יחה חא בייחל תמוסמז תושפנ ןורלו ויחורומנסעי סמ
 ןקומכחה עצמאב עיבק אקט״ימירא ארקנהןינמה תמכח ד נ יאכזה
 ודסינ החנחה תאזלעןיינמ ילכ ונ7 ןיא ינהילאןינייצסלסיכ י•
 תרובשהה תמכח ,ד :סירינחו חואצזת םיפנע סישרס םינרסירפס
 חימנחהלכמ הנמתנ הלועימה המכחה אמואיוט״יימואיגתאוקמ
 הצחמ ןינ המי ןורתיו לגלגה'ותשק אצמל םילגלגב םיבכזכה תניגח
 ונוסכי!{ לגלגה חדי7 מ יכ טבחמל לוגעהי לזגעצ עבורמ המו םלשל
 זכרמה לע רנומרסייקאוה רבד לכ קפוא יכו תישילשל הניסאיחקה
 ; ריינ וא רשי תויהנ והולפשני יהבוגב ולגלגב בכוכה יבונלסעדלז.
 ףא עבטל'בל לכ ךסממ גזמ אוה אק״יזייו׳רקנה ןוגינה חמכח ך
 .1׳כאכ סליפסהל סטהשמ׳ילמ שי)בהינגהלסטפשמ תולמ שי סידישנ
 ןעבטב סדא קיזחהל גזמה תמכח איה האופרה יעבטב הארה
 ייחל קר תלעימ 1ז המכח ןיא יכרובענל רקל רק החל סחופבטרסמלז
 תייריח םהתוחכחהלציכתימכחהעבש ץנממהנגיאיכרצליסדא
 אדקנה ןויזחה תמנחן: הדומלחב לזמגןיאו תוכירצ איה ט יתלוז ;
 ש״מכיבושיהילאזואציהנממתומנחילנלףסאיהו האיממ״ריטסייוי
 היהת ןכ סיבש סה סינלזה סה רשאכו סיה לא סיכלזה םילחנה לכ
 לכו לעפמה לכ ואצמי ינ הנוכתה חמכחלאתיחכחה לכ תובישמ
 הנוכתה תמכח תילכת לא אבי רשאי הימשג יב סרדנ אצמניהוביה
 רג7 לכ איצמהל עבטה ארב'חיאיוכה יכענטהיפלערנד לכ עדי
 לכה יכ םעשפ דינסאלשל וילעמ םיאצמנה תינולס ךכשי הזירביני זב
 אלעו7מ ׳סאמנ ונמדקהישאכ׳יה עבטנ אל הארי יחילז עבטה איה

 חרכומ אצמנ סנטב הנומאה החיה סא יכ אטחי אל רשא סדאה השעכ
 תומכחה לכ יאצומ הנוכתה תמנהחי יל סלשילומגהמונוטה׳וםנכ ן
 לע בשי אלויחממי וחיניא ישרש עדי אלי יב חחפי ימו ליכשי ימ"יל ן
 סנראסמ סהימג ת7מי םיבכמה תליסמו םימשה חייטמ קאגזח )
 •תולפשבו סמרנה הגונב עבטב הביסו העי אצת ונמסי סהכבו
 ינ ׳גישמל ןחחה יטפשמב ׳לאכסינרזביסרשי טרריזנוחייהב
 ץמ איצממ לודג בוימנ הלגמו אצמנל סלענהיסלועה הלגנ וז המכסב

 ןכןעצרהילנ עצרמהזיגנה ילכ ןזרגה ץיסדב רשאכ לעופה לא!יכה
 שמשה רשאכ םלועל אצמי אל הי7עלבינ הנמיה ילכ תזלזנחהחםזג 1
 תיקשהל לבוי אל ואובמ ערי אל רשאו יתחמשו בלהתיארו תושפנהילכ |
 ־יממ מ5• 5*שמי/.י^,בג יתלכ ׳יילעמ מ5לע ■למעש 1

 (טס. סכח־י



 ד םילועה ל3$
 ךנלע הנסתה יפגע תומכחה לכ יכ עידוהל יר50רגאמצסצ/ל3
 ׳ חליסתעדלסילנשלופסכנ סטלמו םירש לכ וגרע םינומדק הימי*
 ויהו .ויריבחלע לנשב ועדוותה סאיכןומהכ בא םדאה 0חיימ>
 .סנ סיירותה םילכשה ולישמה רינענל סג יירומה סחיימה וצ ןיר1ג
 ־ סה ןישל לכב ,יוותו יצפח םהב ליכשמ תמהבייחב םיצפח סה סנושלג
 ייק לכש יכ ללגב ינ םידומ לכה רש א יתמא רבדבלנש אוהו םיקמעל

 עבטהתוהס ראבל בושנ לכשה.אובמב ונרצק ירמא! הנתשי חל חן$
 הנס ונממ דסימלנדסוה וביהיההלכ חננ׳־3ממ א>ה רשא ות1נ<א>
 םייקמ אוה היחמאיה סיבככה יייאמוסילגלגהתעונת ונמ דתי נמ9
 עעמ ךיראנ המכס לע יגיעלי ןומהה ביריילעומהי ןעמל' ספמ אל$
 ויתואצות ,םלועה תנוכת תעדה ידיסח וניבי ןעמצעכ&הייהיב׳*
 לימעהצ רצונ ילב שד־חמינד עבטה םנמא עבמב לכה ־נ ן<א)ג6|

 ♦ שיוהויה לכ

 ילעפ£ח עבשה וווה# ח דעש
 לצ יפ ונ היהחי ןעמל לכ תישארב ענמה תא אינש לא

 בנבטה תכאלמו רגד אצמי אל עבשה יתלב אצמנההוהה ׳
 ןיצרנ הלכמה איה דיספמה איה םייקמה אוהלעזפה אורתבשלתאל
 £יקס רמסמה,ד״״מ ן־רגה לעופל ^מסמה/ןזר^^^
 אגמנה לכ דסי יתימאה לעופה עצרנ הש,ע עבומוכ לעופה ,יציב׳

 ס7אנ 0לשםל,על "3"הלעפמ סנ, א ק ידל עגי■.'ל עגונב
 0י,1גד שפנ םח^חי0^^ינ ענטה י373 גהנמה דספוי יכי
 ס^גד ששב םתצקי םישאר ינשב תודלונ י,ןמהנ הארנרשאכ עבטי■

 םלדגל״וכרסצר *? '* ס'שנצ3היק*׳נ ל5של״אי 'ע **
 9 1״., ניס5ה על קיש י י יעורז.•ינא -םוחמ !א השלשב יא םינשב
 ־ י־יל־י־״״ס־•׳ ־,!ש "ל ;"0־ל"
 1 2 ״ , ״ דחא דמאולודג דחא ינממ ןטק וא-,ריבא

 ועי״ח י ל 'יט״שיו יתודלי תעל םכחי דחא הסיש דחאוסצא
 ־ימיר םיא^ר!"*1! דחא שי׳יכ דזיא'דחא רקש דחאי ;סאב

 1 ריכניי ,״ח ? \ 7 י:1ו * דחאלצע דחאיזיי! ל׳* לעש לחאו

 [ חל תכאלמ רא,ר גלבםישי ע:טה יב י ־חא דגנ דחא תיכסואב
 4 0י;״כמ יג״גע *י#ננז ילנשתכנהי וענמ יפל ?חח לכ תאסואתי*
 ! • יצנ . 00 ■510



 ז\ ם^ועה לצ
 ׳>ר5ד השלשב ןיידהנ&נ ל״ז יניהיברחמא רשאנחינאמ דחא 6דא יצ*
 ♦>נ חיליקיעמשי סאינ תעדביהארמביל1קנירינחמ:ינחשפס:^
 אל 0אי הליקב השא תונמה הלילב יויבח תשאל םדא אבי ־סדשסדא
 סא)•המינסעהףסשיי סייביהער אשא לא שיא אנית1ארת הנתשי
 סיאלנינ 'יבנגהינפמ )הינהל))לש תא ר)משל םיאלכמ אל׳עדבמשי
 ן)ן>״ל9א רמא רשאב ייתידליתנ עבטה לעפמ לנהיירינח תעד עדי
 לכה דילימ בייחנ המידמ עבטה יצ ייסידק לכמ עבטה סש יל אצי
 ©אי •גהנמה )להמלמצ ימלצב שיא דילימנ רנדההלגנויענסנ

 לגשמה תעשב חדלייה יא דיליסה תנשממ תולענ יהצשי עבטה הנתשי ;
 סירשיק יי6 סינימדק סימנח ינצמ רסאנ הניטל יא הערל ׳א תעדל 1
 זומלחביניצמ ןכיסתימדכ דילוהל סתיטמ יערננ בהז ילכו <ן0נ ילכ
 יערננ לארשי ינג ירענ סייגה ירשק רשא ןיקזמ ?יפנ ץטיגצ |
 ןיעב םהינפל {יריבעמ בהז לש סינ לז״רא המילא הרפיבגיסתיסמ
 ¬וז רמנ סיפיסיליפה 1ן דימלחהימנח ימינסה ןכ סא רכז הילע הלעי
 ומיכסה סלכ םהירחא םיאנה לכי ויז ר3דנ סיכסה סילטיט״סידא 0•ז
 לגשמה תענ השאהי שיאה תבשחמה ייחא תכפהנ םדאה תודלוה ינ' ,
 ארובה ינ הזה רבדנ ינתא סהסימלש יצמדקה דשא םימכחה הנמא י
 ^וריפ רינמ הרימתו ףוליח שי לכב ינ ותינשללכויזעבסה ארב ׳קי י
 עגטכ איה ויתרשמ שאר הנהו ׳ינ יתליז ןיימדי ךרע תירחא תישאר 1
 לכל עבט שי יג ערו ביטל העד םיצאנ םש רפא איה ונוצרכ לעושה '
 0רה אוה ביט חירכי רשאי 3וטה איה ערה עבט חירכי רשא סנמול י
 חבשהמ קיחרהל רפסלעתימנח ענש תא ס-נומדקהישרלהזרנדי ;
 ךלורה ףא זצצחי םימכח תא ךליה ירמאב ה׳ע המלש ןייכ הזל)תועדה
 ויתרשמו ויחינשמחמ ונבל רסייו ׳הירבד ויא עמשי יצ סנח רבדי יתלב |
 עישיהל ישפנ תאי יתייב חזאח תיחלסל ךשיחב ךליה ל*סכל המ ינ
 תיארמה ענצ אייעהז תילוקה עמש שרחה גישי אל רשאכי •חכשי !
 סמינ״עהימה תאנהמ שפנה תאנה תיאלפנןכ לגשעהסאנהסרסהי
 המכחה רחאמל בישאו רבדצ יתרצק ןכ לע יילג לכל הזי רבה תא ןבתל ,

 :לנרציי ןוצרב ענפנ םלועה חנינתי עבטהו ; (

 לגלנה 1ואב ט רעש י :
 ףיקהו ה״ענ ראבנ רשאכ דודננ ליגעסליעהתאארב רצ1יו1 '
 רפאכ •םימלש דצ לכמ םיליגע םימשה סליעה ביבס

 ייש׳ח ׳" ר רמיהך:י ריהנ ריא אי?י דצלכמ ןומלחה ביגה ףיקמ הציבה ןיבלא

 ע״פ*(. !ת ע״ג*(. ! 0 9 ־4



 םלועה. לי? ..
 1 ףזסמ סיפיצמה סל א ינב הב !לגרוה ילאו הטמלש רדאה תוי&א לג2

 יניע ןיא יכוילגרינפלסג רנד היזנב תזארננקד ופוס דע םלועה
 \ ןיעל תוארה ךישממ רדאה ינ הטנההילכסהסנמא םיאור סדהה
 ן ןאל ריאה םיקמנ דמוע ־ריאה םיקמנ האור ושחב דמוע תפומהו
 ! סהינננ תשירפו םיכאלמה תצורמ רנזנה רואה ןיזיו ךשחב האדי
 הדגהה רזתעיגהני הדגהל היוארל תמיחע דיגהל ןדאל סחלתשהג

 !ו ־אוהה רואב לכתסהל יואר ןריב ןיא קידצ םלא ינילרנו !שי היה שיאל
 ץ לרפהבותואר אלב סבבלבוסהינזאנ סנכנ'לוקה ויהסיגימ1ם םנמא
 " ןינ הזומ לכ ינא השמב וניצח רשת איהו ונ רכזנו לנקס ר1עדךאל0ה
 ,*איה 'יסיסילפה תעדלו לודגה רואה לבקל לכוי ןעמל וינפ רוע ןר;*
 ן (1 ינפ רזע;רק יכ לודגה'ארסה לכתסהל׳שריהש יפל הריאמה׳ירלקפם,1

 ׳ריאמ׳ירצקהסאךואמהיר תומד יכל״זר זשריפןכ אלו לידגהרואןיעןל
 51• יחו םדאה ינארי אל ׳נ נש המסייקלרנד האראלש ראבנהארו הכזל
 ןןיולאכ םהל המדנו הריאמ ׳ניאש אירלקפס ךיתמ !לכתסנ םיאיבנה ל5י
 3 ןכ :תימניב י״שרפ ב״ע׳התא האריו רמאנש המ םייקל ואדי
 ,) ׳ופזעה ףא דבכ סא לק סא ינלבס• אל ינפוג ינד ריהבו ךו ב11> ריאה
 ן, ר5ד ץאינ ןבאכ ידרוי יחלב הלעמל דימע !לכוי אל ריואנ׳ימרופ3
 .ן :םיינפוג יתלב דבל םיינחור יתלוז הלעמל בכעתמ

 ;ן תודלותה עברא ודסונ ךא י רעש
 !י ן&יגאצמה תסיט אצוי ינמ רשא ינחיר ריוא ארקל ונמףדןן

 הז תיקונד תידוסי עברא !ירחא שונאל סתחלשמב׳ >' י
 לומעת עצמאב ץראהו הז תא הז םידימעמ רפע אמ סימ שא ההו הזב
 ־הביגנו הנזדיא קאהי םהירחא סימהו !ירסא רדאהו ןושאר שאה יכ

 ןן !אנש גיחה איה זראה *כ סיסשה לע ןיאה הבג ןנ ץראה לע םימשג
 אל סא לגיע לנ יכ עצמאב .גיא לכ טפשמז ץרא.ר גימ לע בשויג

 ו קאהןא הלעמל תודוסיה ישא ןאכו םדקה ירשייתי אל גיחבעצמתי
 1 :ןראהןמ הטסליקנדנןכ הזלעהז םיקיבד

 י םלועה עצמאב ץראה תדמוע ךיא אי רעש
 הלעמל םילקהו עצמאב דמוע תידיסיה לכמ רפעה דוסי דבכהב
 ןמסל תידמיע תוער תמח ילילו הל 3יקי דבכי דשאו
 הלוגע ןיאה יכ הפחו הפמ דצ לכמ ץראה בבסל םדא לנויסלא ינב
 תונוונמ יילגרו וילע סחנ אס יל המיי !גידגנכ !איבנ גבסמהייזדככ .
 )א כושיזי׳־הלנ ונבופנ זראה לע ונילגרו וילגר ליממ ונילגר דגב

 'ימוקמ ^9 ,



 ;׳ *?לועה 1לצ
 ^שכ סיכליהי הזמ הז יעסנ ןיעמשו ןנוארןוימד ךישאירה-ופוקוצ
 הדיק;?.לע הזב הז ועגפי זראה לכ םבביסנ ברעמל הז וחרזמל הז
 ךזשמירנד דנכהבו עצמאב זיי^ה גוח תודוקנ *כ ועסנ סשמ רשא

 יבנסמעקשנה׳והינ׳פיעצמאל
 ראא םע• דמ• םי ־ק ינ םכחהו
 ןייכ ן־אהז םימשה ינ ינייהו
 הזל הז'׳בהי" דחא ריקסמטהש

 ןטבה םיאצויה סיחא ינש ןוי :דנ
 1השומה יע״ינגי:? ;יימדכידחא
 ןי׳יטש ג״דחי ייצר לזרנה חא
 עבעב םי ךכ שקה ויז* תכשומה
 חרזמה קלח ל״־י ןואה סע׳ימשה
 דצל ויל-ץראה ך־ימ סימייהומ
 םי ד ברעמ לצל ברעמי ־ חרזמ
 הלעתלווילעה ןיפצי :יפצ םירדל
 דהא קלחל ןי־ד הטמל ןותחתהו
 אצמני י־גננש קלח לעןתנשמהב

 :סלס׳צמאנץריה׳רחסנ

 לע תח*ה דבכי סאו •התרבח
 :תרחאה םדיק הנומ עגר

 לקהל דחא ןוימד •;יתינינסמי
 'ינוע ז• קאהקלחת םא׳יעמישל־
 היתפש הביתמ הארנ דע היצח
 השק יבד יא רירצ הכותל קורזי י
 דומעי סשי רנדה גיח דע ץחי '
 וילא עעמכ גוחה ר!נעי סחו ■
 בי־ס ינפמ׳צסחב דומעתו גישי
 ברקתהל דבכ׳בדלנלי אל לגלגה ;
 רחא ןיימד • ופיקה תכב יילא '
 לע הז םידדצ ינשמ זראה קלחתנ 'י
 לכל דחא דח*• ׳ישנא ענראוהז '
 דגנ רורצ ליפי לבל הז לע הז דצ 1
 ולגלגתי החירצה לכ וריבוי
 ססמ ודורי לב יעצמאה דע
 לקשמ תורורצה הנייהתש דבלבו
 הא תתאה םידקה אלו דחא- ,

 דבכי רתוי רשא תא התרבח

 ץראה לגיע והמ בי רעש
 ׳יארלו רבדב םיתפומה יברו הלמע חאה ינ ליכשמה לינשי !ך^זד 5
 תואישנה תועבגה הארי דע ריי*ב תילע שיא לכי• סא ןיעה
 הבג תא! םימה ילחנ חאו ת עיגנו ׳יקמעב הלכ ינפ לע ץראה לכי
 בג לע *סנה לכ• היבגה יגנכ לפשה תאי לפשה דגנכ היבגה'הילג
 לגיע איכ ץי י לגיע ׳תפימ שארו רודכה בג לע קד ועשכהמדי ץראה

 :ליג השענ עודיי תפומה ראבנ ה״בי לגלגה

 1לוגע השענ עודמ גי רעש
 הליגטנ הנוכנ הדיצ ׳יצמנ אל רובעב יוה ולמעב םלועה י/ופו1מ
 הלמעכ הרשי אצמנ אלסב׳ יתרכו תויחטש תוריצ לבנ יכ

 יאו ץע ישרח תמכחב האינ רשאנתיצקנ בכעתי עבוימה דימתי;
 (1X0% !צ! *י5ה^ב0 *בכ ׳



 םו?ה צ#
 יכ דוגעבל ולוגע תפוס דועי *ליגעכ קיזחמ ילכ אצמנ אל תונתמו

 , גנעסס ענידמה ינ היש .יכילהת תרשיימ סתצזז הריצ אצמנ אל
 ׳י אל םפקיהב הליגמ בג לע חעבירמ הדיצב הארת רשאנ ייתיצק ףקהב
 , ןיה ינולמל תפימ דיעי :הלוגעה תונחת סיקחב תעביירמה תצק יחיגי
 '■ ינ ׳תראב רשאכ ליגעה ןמ עעזנתמ רהמי לק ראחב הגישמיייצמ רבד
 י לימהיתלבייתיעטחלסני בכעתןיאליגעניייתייצקנבנעתמ׳בירמה
 ,, תוצקב עיגהב חוני ליגע יתלב היה ולאו עגר סמי לב לילו סיי בניסי
 י' 'עמתמסיכשמנ בצתמני׳ימידב המהבביםדאבסליעהתעמתלכו

 אל העש יתיאבידי שרמ רשאו ימוקממ רבד זזוי אל יתעינמ יתלבו לגלג
 לגיעמהיהה לכל הלידג תלעות רשא ונחכוה הנה יילא הגישהל לכוי

 לזיאה

 םיבכוכ ׳ח לגלגה תעונת די רעש

 !נ תגסל םנמא המילש העונח תיתימא העינמ עעינתמ לגלגה
 !ן סיסה תצחמ הרכנ אל רשאכ ויתועונת תרכנ אל ילדג
 וי ונל המדי ןכ טאל ךלוה !תצחמנ המדיןיעכ ןמ הברה קוחר סיקמג
 ׳:;. דיסי רירצ היהת סא רשא ־ וניניעמ וקחרתה תבסל לגלגה תעינמ
 א ילליגי וקחרמ בורמ ץראל לופח אל הנש האמ דעתידיסיהלכמדבכה
 :י ןיתנ הנטקה זכרמהתדוקנכ לגלגה לומל הנניא ץראה לכ ינקראה לע
 *רותחת קראה האריו םימשב סרא הלעי אלו סירייצבש לידגל ןפיאה.
 ק1־ינלהארנה ןטקה בננ ןימכ יל המדי הלידג הבהלו קזמ שאב תנעט
 !15׳ חגסלי דמיע דחא בככ תמח סליעה ל״זרא ןכי הז חלמ ןכ הז תדמכ ינ
 ¬ז זראה לכ בבוסמ םוי לכב רשאנ חוריהמג בביסי יכ תעדל שי ילדג
 ,יי םיקמנ חדי רחמלו ברעמב עקושי חדמב חריז שמשה ןיעל הארנ הוי
 י:לב עיקרה דע שמשה בביס בביס דימתו יעבטה סיי אוה לומתא חר1
 !י) גביט• ופיאהבי0ישכוןפואהךות3 גייקת רמסמה ןיימד עגר חיני
 ןי ׳עונההרפה תויחרכה העונת תייה ריבענל עיקרהי שמשה ןכ רמסמה
 5; הליע בוגינ ןיימד ךל ןתא • ברעמל תיחאהי חרזמל איהש תיקיצנ
 ווו םיבונס הסכ ומע בובזה ךילוי ןפואהמ ותעונת ךפה.ב ןפואה לע
 * ךרד לעי •ןפואה ביבס תחא סעס ביגזה ביס׳סרט ןסיאהביסי
 ;{ימ לאסיליע תחא הלסמב ׳ינככה ׳ז תאי חריה לא שמשה ברקתיו

 :ועבט לא ברעמ? לא לגלגהו סרזעג

 א קלת קיל©
* דעש. ^־0- 814.
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 יגש קלח םלועה לצ
 קלחה אובמ א רעש

 ךי|5 תואור יגיעעי לגלגה גוח קרהנניאזראהלנ ׳כ ונראב
 ?־תוניתנו היתילסמ׳נחמ עדוי ץא רסא דצ לכל הבחרו קאנ
 ןוחאהדח הנמיה קוחרו הילע בבוסה לגלגה לדוג יאל• תעדל ונל שי
 ל׳צ לכל וגוח ביבס רשי וקה לגלגה ןמ יננחרתהבד}לכל דחוי בצקו
 רצק יפל ןראה תונכשמ ראבנ תירובשחה ימכח ומיכסה רשאכ
 לגד ?חיר יננדיתונז ף בלו ישפנ יחת איה רעצמ סא ףאו וניפגש?

 • 1ויא?'1ילאמןרבחי)ךי תח^מ אי$'י ןקותמ יגי'אש

 םיקלחל ץראה הראבתה ב רעש
 . . , .•״׳״5 ן ׳1׳ל1 *׳ !•׳ענג** "?יהנ:1 ר״נבהלוגעןייאההראבתה ירחא

 למבר כ הקלמנ םיאשמה זמיכסה רסאנ סלאסס רבע
 דחא יעיברו ותיעצמאו ובחרו וכרא קלחנ רדנכ ןיימד ןתנו ס*לח "
 הרזמ ארקנ׳תאהיצסרל־,6ת״* ז• ,1,!.!_' י , י ינ

 יד
 ונז!-

 ־ - ' ־ן׳" ן״ /*׳ו

 ״"״ 2'״״" ״״'׳,״•י 'י >״י •• ־"יי |1־צ ני1וח חרומ ״*״ .י

 1־, ^ י־ייייי״י׳וימ״י* ?
 " ,זז ג? 3 הםעןי ינ יחא 'ביעמו חרזמ קלוח וק עצמאמ ״
 תיזמ ^ק " רפא השלשסהחיה הבשייתה סיק* 1 תח ירי ד ־עטר
 סנמר זואהז ןכ תארקנ זראה תכלמ סש לעהלי״דגה תי׳נבס ארקנ
 1מ ״^0'י\״'נם?ל״נה'ילח יש6י " ניט לכ רסחי אל סיד•

 גכשמיחאהינודא סש לע אפ״וויא אי•" " " י,>

 *ינמ



 םלעה 1לי*
 :יי

 *ייגר תרזעב ריכזר׳תומש הצקו סיבר תייגלאי תיצרא המנ םללכב 6*
 /* * ■ז<<ו'ווג•.. __

 ׳1ג7הז'ימקנה סימעה תנובתוסתימדו תייצמ דנה אל תימהבה תיס5ו
 :ףיסכמה דפס לע :שרל ד*אכ

 'יצראה קע ןג ג רעש 1
 ןצערסיקמןדעןגא>ה הל״ידגה *,נבסתנידמל!ישארה .םוממ.

 ץיומי אל רשא סייחה ץע סשו גונעתו החמש ׳יקמ ןשדי ןמש
 הל ןיקמ הנמתמה טהל י;פמ סכ תכלל לכוי ןיא םנמא וירפמ לכוא
 לנ בביסןזשיפ דחאהסס׳ישאר׳גראלקלחניןידעמ היציירהנו •בינ9
 חרזמ רנעלע ונמיז ץיר״בטוא רהמ .*יצייג ל״ניהןדא לכו הלייחהזרא
 ליפי לעזיאנ סוננ טעמ עבונו סולינ ינשה םשי ברעמה סיג לפונו
 לוסי דע סירצי ןוא לכ הקסעו ה״פחיא ץרא לכ ףיקמו סודאה סיב
 העבג ךיחמ אינ״מרייא תוגידמבסיעבזנלקדחיחרהו • לידגי היל
 ועגלידעתיביתוציאל ודרכיסשמי ־ ׳יב קנה ׳יוהה יארקמ׳זיישל

 \ רנע אל ץרא ןכוסמ סיקמ הזה ןדע ןג ביבסו ובנעחיינ יעצמא סיב
 וייחשהל יניכנ׳ילודגה תויחהו תימהבה יתלוז סש סדאבשי אלו שיא הל

 :סהילאברקהצכ

 דלגיה ץראמ ד רעש
 .ן איהיןיפצ דצמסיעבינה יימימ סש לע ארקנה דיניה ץרא ויףץ!א

 תסל יא שי איהה חאבז לחנה ס־מ דצ לכמ חעקימ
 תינימסה תורייע לכמ תולודג תורייע רשע הילעיאנ״אנאפ ארקנה
 ןרוח םימעפ ינשי ןיק םימעפ ינש סיההל׳ילע בשויה סעלו ןהל* י
 אל !היילעו חרסו ץיצ דימת איצוה בשע אשד ץראה אשדת תע לכבי
 'ילודג םירה ספ ינ בהזה םס רשא הלדחהץיא איהו ןרוה םג ץיק לובי
 סינ בתה ינפמ שיצ סש עיני אל סגמא הרקי ןבא לכו בהזה בצהמ׳י
 שיי סהינפיצנ סיאשיניהיראכ סחימ רשא'וירכנה*ומהנהו׳יפרשה
 :סש ינכשל ייצואה ע״נל 1יעמ המוד לי־נ גונעת םיקמ אוה׳יןייוזח

 םתרכהו דדיה תנידממ ה רעש
 גייילייי בשיימה ןמ בי ושמ קיזחת לולג רה שי ד״ניה תונידמכ

 תעד ייסח סע םינכש יבי ןיא י״פק רהה םשי *סש לודג
 סהו רדה ןר יאצי יתלב י סדעב ןשיי ינידקימה רדנסכלא סש אנשי
 הז זויכלמ-ג שני4רשי:1ץא^יהר^י קמ לשגי-ילצאנסלא רכב סיילמא



 ח ם׳דיע?1 ^
 ־׳יגנעל תיהיבגי ת ינר תוועי סגי רפסמ ןיאל בר סעז תויכלמ ד״כ 6♦
 םיבר סיכלסורחזי אלותותדז ינשסהינג לע ישא ןטקה סעה םשו
 סשו הינס ענשמ רסוי ויחי אלו סירויגאה סע הימחנכ סימעפלוןיתרי
 ץכירצוזיאג הלדג׳מרה םנמא ןגלהלסלפ לדג הפי ל״יצינ אוהה םעה
 ריח6מ£אה'־שע ינפמו :תרה ריסהלז שאה קילדהלו םיצע תוברהל
 םגהנמו אליי״בימקצ״אןיימדנ ׳נ״יחגסמסידחאסמסשו •לפלפה
 ׳גהנמו לחא סע שי דוע • םהירבק תי־ח ליצהל ידכ שאב םמצע ליפהל

 ?הזו סח!א סילכואדסתיא סיחבוז תומל ןנתימאו סהיבא עיגי ינ רשא
 ארקנ :זה םטפשמ השעי אל רשאו ההידבננ טפשמו סהלשדובכ ךרד
 רעש ׳ואילמ דחאסע סששי דיע ־ בבל ךרו ארי הלקנו דזב ילג !

 ׳יצורמ׳מהבוהעססשידוע חולמה סיה ימ םיתישו׳ייח סיגד׳-לכזא :
 ׳דאנ סיג ההל שי רשא תונושמ תימהב סשז םהילגרב תועבצא 'תב סמו !
 ■ בלככ סליקו המהב רזע םשובלו יינכלמ טלקב ןיאו בלככ שארו ;

 םהל ןיאוקרימל תורק םירכוע סילקןאי״סורק המשו המהנ סש דיעז ]!
 ברשמ׳סחמ ימל איהו ןגמכ יסכתי הבו הבחר םהילגר ףכו דחא לגר קד !
 םחצמ עצמאב ץעהו דחא ןיעב דחא סעסשי רטמו סימ םרזו שמשמו '!
 ףתכ לכ לעי הזחה ךשמב םהיניעו םהיפ רשא דחא סע דועו ךזו לול$
 רשא ריזחה ינמסנסינמסםינפהלעוןמגהןסדרויסטוחהיתחא ןיע
 תרוצ {צהלוקא ךרד ילעב ירכנ םע שיא״גנאברהנלךומסחגג לע
 7ימ קיר סוש סחירהביכ חיפתה חירנ תויקסידימעמז שממסלזלז ז

 :חופתה חיר וחירי אל סא זחימי ף.:

 ד״ניה יפרש ןמ ו רעש
 0ש שי דועו םילאה םילכוא סיוע םיפרש שי ד״ניה ת1נידן1ג :
 ינילרק סהיגפ לעי ארו״קיטנס ארקנה תרחא המהב
 תולודג סהינזא׳ סיסכ םהילגרו סהיכיריו הזח סהל יראכו יבצה ינרקפ ן
 הזל הז ןיכזמס ייניעו ןטק רפ שארכ םינפהו לוגע הפ םיינשה םוקמבו 1!
 הבנז ריזחכהשאר םיסנ הפוג םש תרחא המהנ דועי •סדאכסלוקו 1
 המכבו 'ירחאש תרחאב המחלהב הבג לעחחא םיינרק ינש הלו ליפג-
 דואמ סג םשאר• סיביהצ םינבל םירםסששיוסיתבהמחימוחרעוכמ ■
 לכ לע סהיכרצלכל םיענ׳ םידנ סהימקו ןזאל ןזאמ סהיפ ןוחתפו•
 'הינפו ארו״קיטנא ארקנה תרחא המהב םש דופ־סתימחלמב םיחצנמ ן

 הבנז)זע יניע היניע)הירא ףוג הסמי היפגסינס ינימ 'גו סדא י>£ י
 םש דוע -/.םיתשה <נ>ע לגמ הלגרב הלקו <ןיש לוק הליקו ברקע בכש •



 • *לצ

 ^ ׳ ׳פש ליגי * םחצמ עצמאב םיינרק ׳.וי םיליגע אילגרי תרשא המכצ
 וי ז ילגרכ הילגר סיס ףיגנ הפיגזיד״יפנמ׳רקניהאנ הפיגי חרמא המהב

 ׳חצמב ןרקי תיהיבג םהיתובנז לידגי לילצ הלק יבצה שארכ השאר ליפה
 ׳; אל הב דעתמה לכ ריקדל תינחכ הדחי הרשי םילגר ׳ד ןרקה ךרא)
 ׳■ ןיירח דימ הידגנ הל םרהמ הפי הליחנ ידי לע סא יצהמהנהדכלח
 ■; תרחא המהב םש דימ ׳תדכלנ איה ךכי הידגבב ןשיתו הילא המהבה
 ״׳. סהי תילילצחירינרנח הפוגבו קרקרילהמיד היאומיתנושסו הלידג
 ■■־ ןיאיסדיצל םידייצה אנב חננסיצרי שי״רגייול סמפי חיצירפי תיזמ
 ." ©הכי ת׳כיכז תיארמ םהינפל סיקריז יכ יליל םדגנל תדמיע הדב
 > ססהנ םח דיעי . • םידכלנ ךכי הלידג החמש םישיעי םתומד תואיר

 המצע םרהמ הדכולל הירחא םידייצה דיצב רי״יצשק הרשי תרחא
 יפכ היפו הנילק תרחא המהבססדיע • וללחת ךנני םהל ךילשת:
 רדנסכלא םע רב 7 רשא שביה ןליאה 6שי עני״רילצימ המאו הדליו)

 .י שאבי היחת שאב אר״דנמלס המשו תרחא המהב סחיימ ׳ ינידקזמה
 . ©םליע י הנפרשת אל םאנ תדמזעה תוריגהה תיאב סהמי ׳ הוחמ
 ,יי)ז ססהנ תוצירחב וגשוי אל תיצחמב תילקו סיליהחכ םילידג תודלימ

 צ!נ ןיכי בע הזחי בע בנז סהליתייראה תינחה םיקמ חרזמלו ׳ סה ל !ד
 ןהירוג דלייל תיבקנה תואנ ישילשה סייני םירחא עברזימ לודג דהא

 , שבשל סילגוהתיבקע םיריסמ בנזנז ןייחי־פ םהיניעוםינשי סהי
 1*גל3 ר0יי רשאנ׳היכידא יתליז לידגו ןטק שיא יארי אצ ןכ לע םידייצה
 ' ׳ תדלוי רהת ינ הנישאר הנש האיבלהו • ןודאה ינפל יענכי זא םהינפל

 דיע דלח אלי הפלס דע דחא הנש לכ תיחפת ךליאו ןינמ םירוג 'ה
 ' !ולע תלטומ התמיא הזע ע״יגפמ המשזהנטק תרחא המאב 60דיע
 .-המהב דיע ׳ דומלתב ביתנדניראהלעךא תייחה לכ לגלי תומהנה
 . ןכיסו םיענ החירי המימחו הפי אר״יטקט המש׳ סינייג האלמ תרחא
 (ןשית תילמ רבד סיש לקאתיכי הב חירהל הירחא הננלח תומהבה לגי
 ,.,וחהנכלנ׳נאצח זא היפמ הנושמ איחינ חיר אצי ריעת רשאנ)סימי׳ג
 .. ביס םאי ער םא חירלב םהל השקי יכ םיפרשה דבלמ ה נ'חירהל הירחא

 תגיריקאיה תדלל ההישקהב יכ החא םעה קרדיליח אל המהנה תאזו
 ילאלכקמ סיברנ חייפיס םשי דלח אל גישי דלוה איצסל סינרסצב הנמב

 יל קדהי ילכאמ לבקי מ דשא ויכמאצח דחא קדהו םיאי׳ ׳־וזמ םע א ל <7



 ייייי יי1 י"
 ט םלועה לצ

 ז^לנזנק רשאכ ןודקומה רדנסכלא ךלמהו תחא םעפנ םדא עלביינ {;ן!> .
 ם&ע 'המע םחלהלו סילידגהןיליפה סוקמל אובל ברק רשאכ תיגידזוה
 גיוקה םיליפה יככת סעיסתלהבו שיא חוריצנתשיחנילכנ שא ישנא י#ןנ'י|
 סהני ספרשניסתיא עולבל קדה סיפלישסיליכהו סדסנ שאהישנא ל1נ} ,ג
 ^■דעי סדאיננינפמ ודחפי דע םיליפה בבל עינכהו יהמנקבסשנ? !זך.
 םימהזמ רתיי םירק סהי ׳דא ינב ינפל הענכהבו תומימתב םיכלוה םה
 לכי הנש תואמ'ה תויחו םינש 'בל תודלויו סחמירק בורמ שאה1ינכת1ןןיו^
 םימנ ואיבחי'הינבו ותומי דימ שחנב ?עגי סא ינ םישחנה ינפמ סדחפ||%ן
 ודיצי יני הדימעב םש ונשיו וילע וכמסי ןליא ואצמי רשאכו םנטב דע ינכ ן';ץ

 אלון־ראל ליפי יאו וילע ןעשנ ליפה רשא ןיעה ותרכי זא '•דייצה םהירחא ,ז:,;)
 אלו יודינב לוקל ורזעל םירחא ןיליפ יילא ואובי םימעפלו םיקל לכי'.י1;;
 ולכוי אלו'חחח דומעל םינטקה םועייס• זא וכניו וילע רמהי ז א ולכוי ׳גנניל

 םיגדסיא״גנאג ומשש רהנ שיא״דניא ן־ראנו • םיליפהסדכלנןננזרי^,
 • לכאמל םינימו םילגר חואמ שלש סנראו שלי״גנא םיארקנה סיאס^נ!;׳^
 רפא אה״ילזאב ארקנההמהנה המש תוירננותוזעסש תונרתימהצו^ע ,
 שארכ םשארו םישנאו תומהב ןיתיממ׳ ןימהזמ סה־עע תוארמהו:;](,,׳,.
 המהב לכ ןיאו םיפרשה לכלע־ןלמ אוהו ףרשה ףיגכ םפיגי לוגנ-ית5י> וג,נ6^

 חמצי אל הב רובעת רשא ן־ראהו לידגה החכ ינפמ הדגנכ דימעל הלי*^
 םהלו םיפרש םש דועו * לובי יהילעו ירפ אשי חל ןליא סג בשעלכהנג:;5,<'

 ראש ספ הנכלת אלו ן׳י״סצאהמש? תרחא המהנו ליאה ינרקכ סינרקמ^"
 הבנז םישתו יעמושל גירעת ליאכ רישה לוק העמששכ דבלמ סיפרש־י-' "
 תדכלנ איהו ז״יר!פ המשו תרחא המהב םש לוע • דכלת יתצנל הנזי

 לי״טמ החשי׳חא ףרש םש דוע• סרא לכ ריסמה ירצה א •צ!־ התאוצי חנ
 ןיתיממו ליפה ילפייסהב רשא תוכורא תועורז'ב ולו דאמ ךוראו ליד.
 ומצע ביערי ש'לחיז ןיקזי יכ היהו בורל םימי הברמ ףרש יתואו יחו)

 טשפיי דע יפוג דוע טעמלןטקרוחךוד אצי זאו רסחי דע ופמ ףגפ זנימס!^
 • ברה ולכשב הליסתבכ שדחתיו יילע ורוע בישי כ"סא1 וילעמ מי|

 :םאשנל םיליעומ תונוט םינבא םהיניע רשא שי םירחא םיפרשו

 דנ יה ינבא תלעוה ז רע^
 לודג מ חנ שיו טני״גאמ ינבאמ ׳ינבא אצמנ דנ״יה תונידמ
 אל עקיקב טנמא״ידה לדגי םשו יילא לזרבה ךישימ
 אלאר״מייא ארקנהןנחסש אצמנ דוע שית םדב הא יכ הנמוי תר
 ייסמ רשא רי״פאשה םשי אלק״ופראייקה הריאמ םשי האיר לכ בל׳ח

 ״״*£9 816? 3 א ג



 םלועה ל$
 כינבאו אצא״פוס ארקנהןבאו ךיעה חע}$
 יפאל ארקנה רפסבוסיריכמל הלודג תלעומ

 :ךרואב סתיארמי

 ץרא תונידמ ח
 ך^ר המהנו סדא תואילול תובר תונידמ שידנ״יה תומלמ3
 '■!חצמנ הבו תוינלכ שלשו סירשע הבו סרפ המש תויאה
 (יחור תפזה לדגי סכוהארש״נאמרגא תארקנו םידשה תייפכ תסגיר

 :#י*מי רססת הרסתההבו ברח הנבלה תאלמנ * וב תדלוס דיה רםא
 האינ׳אטאפזזימ תונידמ הירחא • סהכאלמ המכחה י&בסישוע תפזה
 םימי ׳ג ךלהמ הל רשא הלודגה ריעה איה הב הזננ רשא הנידמה איה
 1 ה'י״אי סילגר סיפלא ׳ד הנמ סדא ינב ושע רשא לדגמה לכבו
 1;הירחא אלב" גיר ןרא הבו הנוכתה תומכח ס ם אצמנ ה״אירלק תוכלמ

 ;מזכלמב אצנ״בירפ ץרא הירחא הנובלו רומ השו א״כרא הירחא ה״איצרמי
 י וזיא ארבנ תומישכו םלועב והומכ ןיאו דיחי דחא ףוע םש לע אז״ינפ
 ןםיריאמ וילגר!ונורג * לוגנרת לשל המוד ולצרכו הפי ףועהו •ויתחתו
 ןצולה!הונג רה לא הלוע ןיקוישכו בוהצ רעשנ ובנזו׳נשושכ ונגו בהזב

 ־ אירבו׳לולצ׳בחרז הכורא הפי ץעמ אצי אוהה רהה לעמי ורזענ שדחמו
 : ונק ףובהץנוקי ןליאה תחהוקוחרמל הארנ לצל הובג ןליא ןיעמה לעו
 :'יממיז וחומב שמשה סנכיו םייאנ טושל יחורב הלעי דע בשיו סימשבני
 ::אני״טלרפ הירחא אקו״איטנא קא הירחא׳ותומדב ימלצב רחא דלוי זאו
 ",הירחא האיל״וסטנאפ הירחא א״טאבצ הירחא הא״ירמצ חא הירחא
 ■;'סשייחרבד לכ הב שי אל רשא תמהסיהסשוהאי״רומיגיירחא אר״ומוצ
 ׳םהוהזמ הז םינושמ םימע םשו איטי׳ינטיק הירחאו ח*טיליימ 'ירחא

 ■ ד״נסשו * חורו םשג הב ןיא רשא הלודגהסירצמ הירחא תומוא ב״י
 1' ■ ׳*״-* | ־׳' ■ ■ ״ '^ "

 םנ רשא תובר תובוט 1
 ססלעותוראבנ סראד"

 דמה



 י םלועה לי*
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 !גידיע ׳•סדיזויכ רעש יאילמו םיקנעכ תולודג תורמא םישנ שי יוע
 בלנהינשכ סינשסהצשיסנמאדחמ תוסיו גלשכ םינכל תירחא םישנ
 סשי ׳תימוי 'גמ תתכלמ ד״כ קיזסמ םש לידג תוכלמו סימכ סתונחחז
 סיסכ יצו קורי איהש יא״גפפה אצמנ םשי • גינעתיןיששיאילמ תיסיע
 קר ול ןיא הלקנהו גר לכב חזענצא׳ה יל שיש חוה םהבש דבכנה ףיעהו
 ומשי דח *ףוע שי דוע • הבפיהבחרינחג לגיח רתוי בנזה ־!רואי'ג
 הכי ורעש ריחשי רשאכי הביש וילע הקרזנ ומכ ןבל איהי ןא״קילי•
 * רשבה .ב,לתת סדה אנ■ רשאכו ימד איצוי דע יבל דגנ יעבצאב ״

 :לובמהתעב חנ תבית יילע הנבנ רשא לודג רה האי״נמרייא תנידמבו •;

 הדיעצה א״יזא תונידמכ ט רעש
 אז״ירפ תני־מ סשוביבס סיב תרגיסמ איה א״יזא תניר?#!
 הברחנ הנתמ רשא אשיליא״יבר קריהיי אניי״דרחקי
 המשו תרחיי הא״ינקיל תנידמ ספו אצ״ירג ףיסב רשי לידגה א'יחס1
 בהז ליחה רפא לידג רהנ תילילש הב ןמ״רי־א תנידמבו הא״ירק%
 םיסואמ סה) םידוהי* יאצי םע שי איהה תוכלמה ףיס:ז איהיפיי),.
 ןפח ימל ןיאו תוניזמ סישנ לכ םילשת יכ ללגב השא ימל ןיא)םירעוכמו .

 קיר״אגדאנ סיארקנה רחא סעסשי סינב סהוי דילוהל ,קרסישננ!.
 6תצקחב סייג סהו בוקאי ארקנה םנרללגג שנ"יפיקיסמצעסיריקו1
 סהבסיעמטימי םילאעמשיה ןס םישנ םיאשינ יכריבעבל רמגבאצץ
 תותחמב שאה ומישי ׳תודייחהני םרצייל קרסניעודזתי אלו*
 'הנעמל סתובסחמהלעמ ןשע ותיאיכ ׳ירמיאי ןשע יל עינ .
 *'עשפ הסכמ ביתכדכ ייעשפ הסכי שיאל ןכתי אל םנמא "
 !אפחי רהזיכ״עו תצקמג רפכמ תסטה ייעשפ הלגמ םנמא חילצי אל
 םיעינכמו םילאעמשיה סע סדגחלני םתצקמב םיירצונ דחא םע םלצאו

 - א״גריגשדקל׳יאריק׳ממתלמנ ינ רזנעבל שנא׳יגריג םעהסשיסתיא
 :ןי"דג ץריתכ׳תרותוינישלי םילאעמשיה םע תימחלנ תילידגה ס־שגצי

 'א דניא ץרא יגר ןמ י ר1־ש
 0דא ינג סישיע םיזעמ רשא םילידג םיגד םש א״דכיא ץר
 הניפס גלעתי יכו דחא לגרוג ןטק דחאיגדוסישזנלמ י
 אבב שני ״סלאד ארקנו םירחא םיגד שי דוע ־ אנאו אנא זוזת אל חזיאי
 הדה ימע ס־קבאתמי י תולעל יצמאתי רנשהל הנבשחת הניפסהו דרבה
 *יאיי דע ^י^׳ינש^ילע ולדגי ילדג ברלי א״ניילכ ומש סיבש לודג:

 — * *נ נ



 םלועה 1לצ
 ס&ןתמהל םתומדב סיה ידרמ1נב>םי םימעפלו.לילגרכי הלודג יא

 : רשאני םילכאמ םילשבמו סכרצלכסססישזעוהפירה סהלהמדייכ
 לנ יעבטיוהבר םוהת דע הסשד דרי זבכ לע שאה גדה חירי)גדל םחי
 תומדנ םהידש םהינפ ספמ םשאר דשא םיגד סס שיו י וילע םינוחה
 םהל שי רשא סייחא םיגדו ח״ניירש ארקנו תזמיעננ םיררושמ)הלותב

 :סינ םיחרופ תופוע םתוא ׳ ירוק שיו םיגד םתוא ׳ ירוק שיסיפננ

 דיני,ד ץרא יגלאמ אי רעש
 . ׳ירמת ׳יאשונו חוחינ םחירו םיחופת םיאשונ תונלא שי דניה ץראב
 . )•לעהו תינצא האמל בורק אצמי דחא רהנו אירגה ירפה י
 ו#נישנ סהנרכינרשא םיתופח םיו דחא לגרסנחרוסילגר׳נסכרא
 . ןותנמ תופי םיחיפח הש דועו ־םדא יחופת ארקנו ןושארהסדא
 . םישנא ינש רשא תולודג תילכשאב םינועש םימרכהו םינפנח תינדו
 ,, תחא הצקל לנככ ךומה 'יאשונ םינטק חונלא םשי תחא תאשל םיסומע
 ׳ עטננ אלו הדשה תוקשהל דחא ןייעמ הדש ותואנו רקיה ירצה לדגי

 'יש1ינ סהמיתומחע ויתיפערסו ןילע ילנ חונלא סם1 ירפ אשונ ןע סס
 !םהילע םמשה חורמ ב!טה םיחירמ ירפ סישיע תונלאז םיפי םידגנ

 ■;׳יאצןי ונמ דחא ןליאהש דועו 'ןליאהתורוקמב חירה אנחתי הלילנג
 ןפ?י הנשה רחאלו הלכי ילכ המימת הנש ודמעי ורעכוי ינ םילחגה

 ■'אד״אקשזמה זגאו אי רפיליגה ירמסמ םיאשונ םירחא תונלאו •ןשלל
 ;,:לו״נגנה לג״נילג ןליאה םרשו יאליינאק ןתפילק רשא םני"יב1קו

 שארכ טעמכ ׳יסגאו וניתלכק תישענ הב רשא םימשנה לנוטא״וטרשו
 !לוכאל הוחהדמה רםאןעהוסהוריפהלגנאלןדעןנינלאמו •םדא

 ;:'לודג גונעהו םש הברה םירחאתונלאו *ראובמכתעלהןעארקנ
 '1|< ^ :תכפהתמה ברח טהל ינפס םש סנכל רנז השרוה אל םנמא

 .אפו״ריא תונידכס בי רעש
 .׳• ׳א״פוייא ךשמ ראכל בושנ • הנטקו הלוזג אי״יזא ונראב יךןך$
 . אוה ןושארכ םוקמה ־ סב חלעוח םירבדב טממ רצקנו
 ;; אנו״ליצרמא ארנ״אירוא וירחא׳סא דצמ אלפמ״יטגאטשנוקוהא-׳ינמרי
 . האירבה ץראה איהא״ראייפ םהירחא יאנ״ייפצייא זא״ימאנלא״ציע
 **. רעבמו דק1ת לבא שא הב הבכת אל רשא ןייעמ עבונהנמייר&א
 ;אל התצק דקות יכ הרקי ןבא םשי הא״ידאקרא תנידמל !לכיםשמו
 .ן ■ ינתאו אקי״רפואו האי״לגנוה ןראל ולפי םשמו * הלב דקו ת לע הבכמ
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 ©לועה ל׳צ
 י זננ״שאו האי״רגנוה סס סויכלמ המכ ברעמה דצל האינ״סרי־א

 $רק״טלגנא אשי",רשייא אדמל״ריא תורהנ ענשל דרפי לידג רהנ רשי :
 ;אפ״וריא ךשמ אוה האןי׳זגנומ דע תפרצ לנ

 אקיירפוא תוצראב גי רעע
 ענ״ילא ארקנ >לןושאר םוקמו אק״ידסוא הכמסנ אפ״וריא ירחא
 $צ״ירג םילשורי רוצקא לכ הירחא) הנחרי הנימשקא
 תוצראו אר״דנשילא האינ״פסייא האי״למור אג־״אקסזט אי״דרנמול י
 ן סס תינתשמה תומהבמ סמש ילנקרשא תייכלמי תורייעו תוביס .
 ^וס תרוצ א״ירוס דיפל הירא תרוצ ימור ריעל הירחא ריעה תרוצ הנהו ■
 3(ור.0 תפזכ רוחש םעפשו אק״ירפוא ףוסל הכומס איה אקו״איסנא <
 £ר בישי ןיא האלהו ססמ ןכ לע סש רונתכ תרעוב ייכץואה תומימח :

 :לודגה סיל ליעגה בסנו תונושמ תומהב הממשו הייצ רבדמ ׳א

 םרשןר םימיה ייאב די רע^ |
 וא שיא&״וריא דגנ םייאה ראבנ בישנ תוצראה ומאנ ידחא \
 יאו בהזה תעפש אצמנ סש קקלו,ר הירחאיקדיביא ארקנה ־•'
 איה ס״וליד ארקנ תחא' יא ודגנהא״יזאדגנ א״נאפ׳ארקמ תרחא י
 רובענל ט״ולימ ארקנה הירתאו •לובמה רחא הלחת תיארנ רסא •

 1ל.אה לדגי סש אכ״יריס ארקנ הרחא יאו ־םש תופועה ריש תומיענ .
 אצי הנממו שרח ילכ הלחת ואצמנ סשזטו״מאלפ ארקנה יאו *ןבלה
 תרחא יאו • אקי״סמ ארקנה ןוגינה תמכח אצמ רשא ןוסיליפה
 קוחש אלמי וחומב וילבא רשא בשע אצמנו רשיד״אנסשואקיר״פואב
 סיארקנה תיתא ןיא המרו ףרש ןיאו םוקעה קא סשי ־)היר:
 וקש רשא הבחרו הנורא חרחא יאו • המרו םיפרש האילמ אכ׳׳ינמ^יק
 רשא סיאיירומ ארקנה תבהא יאו ךיר״קב המשו עלקה ףכ אצמנ
 לע חרוז שמשה רשא דזאמ. קומע רונהנו לצסש ץייק-ב סויהיצחנ
 ןווגלעא ידבד יסל הלודג יא םשו אל״יצ ארקנה תרחא יא} • ותיתחת
 }יצרנ הברחה ביש םרמא אפ״וריא לכו אק״ירפא לנמ לידג ךשמ הל סי ;•
 ©ימעמו תילגנ םימעפ רשא תרחא יא שיו ־סינ׳יגעקחשנורצויה,׳
 אלי״זשיאי א״ראיצ אנ םייא המכ םשמו הד״^ר המשו תסנו:

 •- הישעל לאל.זפמה לע המתת לאו •הריכזהל ךיוצויא םייא המנו־י
 זשס 81^ $. 1
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 טירועח 1לצ
 1 *ןשאכן הלא לכ התישעלאדילכיתלכינןימאיןימאמאיונסונדהו

 זנג אלפי רשאכו • םהיניעל םינופמ ונא ךכ םינופמ םה וניניעב
 '׳'׳ תיצמתל אנתשכז •םיקנעה יניעל ןטקה םעה אלפי לודגה קנעה
 * אר״וקיטנצה רפאכ ייצח יתלב ותויהכ םא יפ הנופמ רבד ןיא םלועה

 '1 ןוויהל סהל הנתפמ םוסה • םוסה ילגרכ וילגר ןוזיהב ינלהנת*©
 ;םלצא יוצמ יתויה ןעי חריק״יטנצהילגרנוילמ

 £ תונידמה יונשב וט רעש
 ,!'י א״דנל ריא תונידמב יניתלוזל אלו ינילצא םייוצמ םיינד ,*־־גרה

 ו לע םילדגו םליעל םיחרפ וארי אל תופוע פי סיה לע
 אדנל״ריאבו י דימ םיתמ קאל םילפונ ן תתימ רות עיגהלו תונלאה
 תרחא תוניוממ המרה ןמ אשנהו הער היחילבוקשילג תחא יא שי

 ^תוביקנהיכ רכז ספ דמעי אל רשא הקוחרתחאיאסשי *ותומ'דימ
 י שילחיו ןיקזי יכ היהי ויבשוי ותימי אל ופא סיקח שיו םהמ תוקחרתמ

 וו'|יאשיו י ותימי םשו יחא םיקמל םהיבהוא סואשי םייחמ תוח ורחבי)
 'נ!|ו!יציתרפ ואיצוי ולובי אל ויתונליא ילע לכ רשא אל״יט המשו תרחא
 1וןו{׳ו ךשמה הלילה קלחהיכ רתיי אליהנפב דחאסויסשוףינחוץיקזי5
 ולווירעביהלילוסיירשא םיקמשיאד״נלריאבו •םישדח'י םויהו םישדח
 ;ינ|6ש בורקה לכ ינ םש סנ בל לנ יפר ה אלו אמי׳זטאג ד׳יקל ארקנו שאנ
 מ|ארי סא היהי י היה אלכ היהו תחשנ דימ ייעשפ לע דרח• אל סא
 ועמושב היהו אטח תליחמל ול היהיו תולהבה לכ ינעי ויעשפמ בשי דרח)
 '5$־ סלא ינבב הארי רשא תיניע דבוכל דרהיי הארי רשא לכ לע גאדי הנה
 נ?מ הנכי אל דימת רעיב תיירפוג ילכ היבגי לודג רה שי רנונהיאב)
 ז4ימהךפשהנ רבא הלצא לידג דימעידחא ןיעמ שי אנייט־׳וב הנידמבו
 ז1שי הירחאו • הצרא ךתינ רינמ סעדרבהיסיבעהירדקחי דומעה למ
 "•תע וארנ תפיצבו •תימהנכ םהירוחאמ בנז םהל רשא דחא םע
 וי בשחת המיקע רהייהי תומוקע םישנ סירפזנ? םירהה לאו םינוקב
 •׳:)מ יאצי דחא הערמ יכ תושעל םשר קחה לע הסחמ לאו ־ הפי רהמ

 :לעופה לא חנה
;1 

 ן תומהבה ׳וצראב וי רעש
 ;לב ממכ הדש:? תממ0ןיןף£$חיייי'כלכמסירע ל^׳יי*
 1 עיני 6 י■ :■ \1\ /(׳>



 גי םלועה לן
 היהו • ינוצרל םהמ לכאיו חרי ולכאל זילע חזסיעה ן־גקהג! ׳ עינ)
 שחנה לכאי באזה ־ יירוענ ימי שדחל ףרשה ריע לכאי ןיקזי יכ '

 תיתשר השעתז הזטח שיבכעה • !ירזחבולכאל חאשל ייבג לע זהכילשיז
 דחאה בהאת סיפזק 'ב דלח יכ ףיקה תביקנ • סינזנזהדכלחסהב
 ןזסמרמוכבלכה חינח׳בהז היתיערז ןיב השח רסנה ־אנשת'בהו
 שעמ בנזג הא רשא םוקמ שי ארידנלי׳גנייאנז ־ המהבמו םדאמ וינזוא 1
 תימת דאמ ןטק דלוחה ־ זנאצפי דע חיריו וירחא יבלכ חלשי רבד שיא |
 ס־חזסתה ליכי ןוצ״ירהה ־ םתימה דע םיכרשה םע םחלתו םירבכעה ,
 היהיו יילגר ןיב ושאר םישיו בל ביטי חמש ירכ ומע ואציו דמלמה םע.
 אל יכףאשבכה •תומהבה ן.יי וליצה ל יל ביכסדמלמהודצלנמלמע

 :עבטה חנמ לודג יכ תרחא המהבמ אלו ינממ ארי באז האר |

 תוגועה תוצראב זי רעש
 תכב וב ןיזאי רשא היהי וינרמצבסזחאמ וילחג לע ףר־וי 4וטמה
 היהי יילע יניע םישי אל חנ יב הארי אל רשאו בהאי ותוא
 שלחי זא הנכרסיי שמשה סחו םיננעה עיגי דע ףוע היבגי ןיקזי יי

 ןבאב רנסי ויכ תאו וכיג שדחל יל ןכימ רהנב לונטיי ץראל ליכיי
 לחא רכז ירחא ךלת אל !תוביקנל ריתה דבאיינ כ״חא ־ ול שדחתתו .
 לכאתו תושיבי חודשו תונלא לע סא יכ בשעי אשד לע בשח אלו םליעל
 ׳יננעה לע חרביו דרנה אבב חרביקור״ייהה • עדי לב התדוטנ לזרבה
 ברועה־ זנאיבחיי ונסכי ףסכיבהז צמייכ היהי סשגהידרנהןמלצנהל■
 םינטק ייברע החרי יכז ףוע לכמ רמז םיענו הכי תויה ומצעב המדי

 '<י'־ ה9י וחימדהל !יביבס ובנז לגלגי לולע וטיבי ינ סיסה ־סאנשת סיני ■
 יבנז ליעיו וילה'ולכי םירוענה וילגר הארי יכ היהוייכוינהאגתינד;

 המיענ הנויה ־םהינודאללגבו םללגבסהיתינודמושקביקהוןירהה .
 םוקמב לדגיו םינווג אלמ א״הוהל ארקנה ףועי י הריבח ינב לדגת
 יה ול המדי ןשיל ךליו ףיעה סדמוילע הזי דשאו האוצ םוקמו סואמ

 סימעהלו סינכנמ ריחשי ןיחבמ :בל אוהו ־'ותולכל םידש וילע יאנ
 אל רשאי ואר-חל רשא והמתי םיבר םירבדה בורמו ותתימ דףנ ררושי

 *םיבר םימע והמתי םירבדל ףא ינ יוצמ יתלב ותויה לא יעמש

 םייוצמ םירברב חי רעש



 םלועה
 !4?ממ וילמי • סממה הלגמכ אצ רשא סייוצמ סדצד
 ., אל רשא ןנאה תאשמ אשי יחףסכה זניאר רשאכ םיבר
 -ן ! ןתמחמ שאה םירקה םימה • ןצאה עקשת •כ התאשל סימה ללכיי
 #|יאה תאי ;תיקמהי סינידסהןינלתי םישנא ינפ ריחשת שמשה רה!1
 ,,,אצת לחנה1 ןבאכ ןמ ; השיבי השעת הכרה תאו הלרהשניתהשליצ
 ','המקםדאה תמשנ •רקהסורהינדיעגיסחה סאה •הרענה ילגש5
 ץ# .ץממממ סימהל ותעונתב ררקי רדאה וילע חפוניסא רגד ררק$
 ^וילעו ויתחת םילקהו תודוסיה לכ עצמאב דמוע דגנה די0י אילקהה
 !;וו: פדי אל סא שיא המתי אל ןכ לע " ועבטב לפה דיסי ילכו דמוע יל*
 ,ףםנמאה "תפומב םתבס עדונ אל םירבדה בור יכ סלכ סייבדה סעול
 ^.אצ עבטה ,רבסו •ץראב לעופה ענמה יתפומ תצק עבמב ןיכמה ןי^י
 0$ :ונראבש ימכ !דסי רפאל קר הל$נ
 ןי# " * * ז ^ ״ .
 יימ;:׳ ץראל תחת רטיא םחברב טי רע$
 £א םס המ ז \הל םינפ הראבל ינל סךיסמןךאהמראב ירה$
 ליכשמה ליגשי הנה • ער יזיאו ביט 11יאי !דע ןג םר סניהג

 וי.1כחי אליכ סניהגארקי ןידנזראלתחתמ לפשהי ךימנה םיקמה י3
 '־״ לצל דגנתמ אוה ינ גינעת םיקמ םישב יא םימשב יא רדאב יתייה
 ,1/יגנ זראל חחח עצמאב איה יכ רמול ךירצ !הלע הריצי החמש)ג;נע|ל
 ',3יט םאולימג אצמי שינא תיחיסיקמב סנהיגיל רמילןיאיןדע{3

 ';;':התעיחמשי החמשה יתיאג יל יצייתימי ?חמש םיקמנ סאז •מוסאן
 ^ :סנה־ג תוהמ הראבנ

 ותוהמו םניהנ כ רעט^

 ?חאהי הזב הז סילבגימ ידכלתי תידיסי׳דה יכ)נראצ ןן3ת
 שי ץראה עצמאב ןכ לגלגה תעונתכ השקו השבי עצמאב
 חירפג יאילמ המיאו דחפו הממש ץרא םוקמ אוהיסזהח ומשלסוק#

 ץי'עיצ3ל ןיכנ ןטק ויפו םינפבמ לודג םוקמהו תילרסמ הבהל דימתדעי^
 ׳ סשו ועבט ןכ יכ שאה רסחת אלו הבכת אלו דקוח דימתו לכ ת'חשהלר
 ,1 רשאכ הזעקשמו■ תויחו תיתימו תויח תושפכה סס יכ תומלצ׳אה תו8וק8
 4 סש םיאבה וארי א* מ לוע ק£ומ אצו מימב דרומןצאהע^

 | , ומת* ^י0 8־^



 די םלועה ל*
 יתנחעח תימיעל דעוצזייג׳׳יוג שא ןיסיעונמ רסא ןייעמ חרזמה דצל) י
 'ירכזמ סימ סמואו םיכרעמ (זיזא)ןמשיתל)זסימ והוסכי אל ותכישנל) '
 אינייעמ יאצי תומיקמ ראשמו • סהיתיניי לכמ םירקיסילאעמשיצ
 * ?ימטשנל תעדה יריזחמ חמייעמי ־ןיעה ילחז םיעצפ םיאפרמ "
 * שרחתנל עמסה יריזחמ תינייעמי • החכשה םיריסמ תונייעמ)
 * תדלמסישנ םידימעמ תונייעמו תורקע סישנסירנעמ תונייעמו
 ענמי חל חימגאי גלשכ ינינלמ תונייעמו י םישנכ ׳ריחשמ תונייעמו
 6'י * דנד ןהב ענמי אל םימגאו תימהבו שיא םהב •
 םיעבשצה םיבנגה יניע םיריעמ םימס תורחא תונייעמ
 )פ0 תא תורפה;ביתחוג ואיבי החשו בנג אל םאו יסתבינגנ רקשל '־•
 עמשהציחלו)טישויקנולזלצרחאןייעמו*רבדב םעט ןיאו יחיבשהל י
 ןיינייעסז ןראה לכ ינפלט הנאוהנא קיספת <ילע ןגונזא ףוחה לוק
 ייי לע היכהמה לקלה ןמרנדמ רצקנ םתרכזהב תלעוה ץא ס־רסא
 ?עעוצתהגזיאהתעונת סרג איהש הניתנוקאה ינצ גע׳ידגנה׳ימג

 : םהילע סידמ)עה ולפי

 ץראה עקבת ךיא דכ רטש ||
 יארצ אלי תו־וייעי םיכרכ סיליפמה התעיקב!]יראה תעונת!
 ה׳יל םיה ילג תמחלמ ךותמו זיאהויתנ יאני ינ ■

 ויאידצדמועו רדאל יצ '!קסהו זראב ישי םיעקבנ תוחיר ודלי♦
 ישא םיכרכה ולפיו חמהי רדיה א ציהלן׳דאה עקגת זא תאצל שקבמל
 אצב עעיצחת עיקבת אל רשי םש האירבי הקזחץריה םיו •הילע
 ,1לפי העונת יחיאנ)תאצל הנטבב סיצצירחמ םהינב תמחלמ תרצ בורמ
 ליכשי העינתה איבת יתמ סעל עדיצאליכ לעו ■ הילע ס בשויכ
 £>פ6י סרמ החילס שקבי ייעשפ לכמ בישי זרח* םשה רבד א ריצ

 צ עדי אל

 םיחולמ םיח ימ עו1מ חכ רטש
 1!1מימת םע םמחתו שמשל ברקתהב 6רבג ברל ס־חילמ םיה
 ימיא םיכשומ 6יה ימיהחוחלחל רמרמתי סחית ינץראוזייה
 *גיזישנ) שמשל םיבורק רתח רשא םייאה• םירהה חירירמו תוחיל
 ייישיר םיה י£/אצת>סיה))נב ברועמ !לאי ילא סעמ יחקי סימה*
 •",׳•מו 5י 4 א *ך



 ןי *ידחי 13כעתי םילגה תמהז סע שמשב תפרשנה זראה תותל םפונ סה1ן
 4| :סיחילמי סירמ !אצמנו

 ריוא.ר ןמ וכ רעש
 " איפיקמ סימהו • יניילעולקי ךז יכ רובעבלריואהדסיהסימה
 ',׳ ארקנ רדא וחיאו הדירומו םשגה הלעמ יניילמ רייאקי

 םידימעמ םימה רשאנ טיתייוי לי&עמיניתיניבס ףיקמ בע רייק
 עעמלייחיחל תומיענ ינפמ ןוחי םינפ ותויחל השעי ןכ םיגדה תייח
 רנדאשיךיאשיא אלפי אל זב ס־חדיפה תיפיע תאשל לבני ותידבג
 עבשנ תסימ רתוי יתיקדלו ושענ רייאמ סימש ידומע יכ יתיקד בירמ
 ףיני אל בע רדאה היה אל סאי ד&ארןומגאכ ףינת חנב ׳יזאב ענענה
 סינייאנ יכראי ■ ףיגב ערתוזדר תיאב רדאה ןח1 י שארה זיזי אלו

 ׳ איצנ״סנארגיא ימכח וסנ רשאנ ותעדמ 'שיא איציהל יא <ןיגל ערהל
 * הב םכסי רשאזסחיתזניימדלכב תימדהל ס־דשה תייפכ תמכח איה
 לככ הבזענ ןכ לע • המשנל אלי ףוגל אל המכח התוא סביט אל םנמא

 :זראה תמאמ רייאב הרקי רשא לע רבדנ התעו תונושל

 0׳
 וימ

 םימשגו םיננעב זכ רעש
 שמשהיכ ףוגה ליפי ׳דאב בלה רשאכ ׳ימעיסותלכדיסי שמש?1
 ינממ י יעבטה םח שמשה יכ עבטב יכהיהה לנסליעב
 שמשה'חיזי רשאכ יתכל ךרדה הזי םימשגה תדירי ינמי סינניער תיילע
 הלעיו סימה תיחל ימיח באשד סימה ינפ לעי ןדאה ינפ לע טשפתיו
 תירזצנסש יצבקתד * האשנ רדאהי שמשה תריש ז# חיאילחל הל£מל
 ־ שמשה רהוז ינל ךישחמהנעי ךשחי לסרעןנעיריטק המדי דע שמשה
 לכ ולפי דע םישגי רחיינ הבעתח רשאכיךישחיאלסייהרואסנמא
 תיניכז ךיתמ האית ישאכ שמשה חרזי יבז ךזיןגל ןנעהי י היש םג*ה
 ןנעה ךיתמ שמשה חרזי ןב הארי אל רנה ףיגי תיששעב רשא רנה
 התובע בייל הלילה סנחא •הארנאלהמחהףיגזסייהייארצלי־זחסו
 שקייתהל חטישיתלחילס דגנ ןיימל ץראל ביבס סשגיןנע דימת המדי
 ־יפל ידי חלזוילח יילע ידי םישי רשא ןשבכה ייטקר הלוע חימלהו
 ויבסנ ודלוי סימשגהז םיננעה ןר ידיח.םימ יפטנ ישישי זגי הת הגרעמה

 ז!



 םלועה לצ
 גיזיכדכ )דבאי אלו ולכי אל) םאב ודמעיוזרעגי דימתו ז ונישו
 ל״חירנד )עבנ הלכ םניא םה) הלכ סנהיגרמיגולואשתולנ^סריצו
 ימלב תוטממ סהו ליממ תולבקמ סה תיחשנה ינ ענטהייפ לע
 סא ביטב סא תמייק המשנה ןכ למ דסכ)י אל ינחור רבד לכ)תוימשג
 וכ :חכשה תמדא ארקנ ינחדקהש ץראהו יחצנ התערו התבוטו • ערב
 ןח ׳יויצימי םרציי יחנשרשאכ •לכ בלמ םיחכשנ הלגל למ סטומה
 הלליויהנ החמו ןוגי חזאינמ לפרעהו ךשוחה סשו * לעופה לא חכה
 ונלש שיה יכ ינלש סא יל המדי אל 'עונל לולצה שאה תמיאו םינודינה :
 תורצואו.רופכי חרקו שי תורהנ סשו ־ אוהה שאה לומ לפאי ךשיח •
 ןראב חוחיקמ םיברו • יחהישבל טחמכ המשנל השק העלותו המר ;
 םיקליד חייהג ירהי שא לש סייא־י סא השגינ סא סיב םא סינכיסמ
 אצרי רשא תא יילג לכל יללה סירנלב ךיראהל ונל המי הלילו םוי •
 תודוס גש לילגה ץראה דוסי ינראנ ירחאו ־ הלנקהיפלעאטוחה ■

 צשאהנ״חאוריואהנ״האוסימה איהו וירחא דבכה יל ינשה ראבנ י
 ׳ י 1

 םימה אוה ינש דוסיב אכ רעש
 םיליחנל לכסיאב ונממו ץראה םיפיקמה םיקומע םימ םר םיח
 דצמ ס ־ל גמ, סיחסיבשהל םיכלוה סה רשחכןגא3סודגנ,ה
 ןדאה ןמ סימה דוסי לקה וובעגל םלועל סיה אלמסת אל ןכלערסא
 ףמבטשכתמ לכסה רשאכ וסיהלאהסבישחגקאהינה לעמפטון>
 ב1שי יילאו אצי סשמ 7אא םוקמב זתונסח םוקמו יירביא לכב ליכשמה ן
 8ארנ רשאכ תונייעמב סיעלזנוןראה תורוקמב חוטשמחמסימה ן3 ;
 וגראב רשאכו םירהה \שאר לע םיעבנ םקמעברנאםיקומע 0ימ3 ןי

 :תודוסיה ע.בסג 8

 םיקותמ םיחולמ סימה ךיא בכ רעש
 < * י ■י ״י • • 9

 ןמ ואב ירחאו •םיחילמה׳ םיקיתמה םיהןמודלייתיסימה >
 םתייה סימ לר טפשמ ראבנ רשאנ ענטב חולמ 0י.הי סיס !י
 ריסת ץראה הקיחמ ץראב סיצורב יקחתיי םימעפל סנמאהסיסולר !.
 דימעה הרמ ץיאי סציר רובעבל םיחילמ םדוע רשא סימהו החלמ
 םה ינ חומה סש יגנחיתשל םיבוטו םירוחשו סירמ סימ שיי ־החלמ

 יעבל םי נות&ו/ני־מ ס.ימ שיי ־ ת יק רה בודמ ףוגל םיבוטו םיקיר©
 יג 4 * י ב ר



 םלועחל*•
 י שינגיסמ םימה ולאו בקרי שפע החילמ( הרוחשוהדמץיאניעגס י•
 ן ןייעבונ תואצחרמ םמשו סב תידליס דיה רשא םימח ס ימ שיו" תיתסל

 םיח ירוקמ המכ שי ץראה ויתב ילייפ״אקחלשייח ימזי סיצמרשאנ
 לעו חייפיב תואילמ קאה תורקמ תטתשהבתיש״שעביש׳יכ סיממ
 ויו־יהי תידוסיה תולק יעבט יפ לע ס מה לע סשדילו• ינ חירה ימ

 י םיימב שאכ תרעיב ויהיו םימב ומחיי יונתכ רענידעתי־תגב חפיג
 ן בישת הקחרתה בווליסמיח רסחי סמיקמ וקחרי ינ סנמא •סת׳דלות

 'ומוקמבו ׳ 'ניהג שא יתלב ררקתי אל רשא סחדנדןיא יכ ישסמ׳ירירקל
 ! ?ש ןר7 סייגנר םימהו םימהוזמ םיעלותו המר אלמ םיקמ שי ןראה
 5| ן ישארב ומלההמ התושהו [*אהתמהיזתצנקמ

 י! תונייעמה ייונעב גכ רעע
 ״;׳•

 ? םיגישמ םיאלפומ תונייעמו ׳םתיארמ ינשי תונייעמ שי ץראב
 ׳1 [חאמי לחא ןייעמ הא״ידמצ [ראב י םתבס עדינ אל

 י1 •םדמדא׳גה • קירי ןושארה הארמ ־הנשב םימעפ 'ד ותיארמ ףולסנ
 ינחמ תותשל שיא השרוה אלו הארמל דמחנ הפיי לילצ ידי * רינע 'גה
 עונשג׳דיאסימי׳גענינרשאדחאןיעמי 'ירפס םיאלנלהבציכ׳

 ,4 לנקר לודגדחא !י עמו י השני ?תיד אנתאג יומעת םימיה ראשו
 '׳ אוהיתבשרהנ ארקנ ץיעמיחיאי יעיבשה םייב חנו עיבשה ימי תשש

 הנממ םישוע רשא לוח שי וכע תיעדחבי ־תגשסשלעוייתגש רהב
 י'ן םידאה םיהו ׳ וב םיברועמה םיה ימ תפיט ידי לע םיבוטה תיכיכז ילב
 [ראלאסתכלב השביב לארשי ינב י 3 יינע רשא םיה איה םירצמ ביבס

 'י לולג רהנ שי סיפקראג ׳ץראה תמדא י:פמ המודא איהו לארשי
 ׳: סייגי יילע ריבע םדא ינג ולכוי השק חרק ונתמיחרקי הלילה לכ רפא
 ז'; תורעיב םילחג 13 יבבי -שא סייפ [*אב ןייעמ שיד ע י לילצ עבינ
 '׳ יהרעיבשאכסחיהלילברשאן״עחשיסדצמגי * םיקילד• יג ב״חאו

 יחא ןייעמ שי סיל ךיי־סאנ״ייקיל [יאב י חרקר תעכ ריקי סייגו
 הב יתיחי אל •ישא [ראהלכסיניזנ םימ ותואבו תייענה ימי שיחמ

 שאנ ףרוש ייעמ־לצאי דוד רוב 4רקנה םהל ךימס רונמ חימבינז
 םינסיחמ סה םשי חרקה ויעכ םירק םימ ןיעבינ איהה סיק״בו

 ן 'י הפיו אירב יישב בישי סשזזירי רשאי םחי רק ומ ביטיהפי ג׳ת סיגיימז
 םס ללגב םימעפל ייחישל ?אירב ת"שב איקנ ישא רוי4 זיעמ םי דוע

 י * סשיבי בשמ חש@5ל;י53יזרהלםילעומ םיסמילי *פומ9
 דצלנ



 ?ט םלועה לצ
 * ©חונל ליכשמהו תוארמ םינ יע חט המה םיננוכ םירמואהו • חיסל ן,

 אל קליל! 9יי סלגלגב םתעונת סנו?א ילפילול?ויאלם־נננ.ריג ׳;
 ;סרד© וגשי |>

 ריואב םיחרפה םינינתה ןמ 4ל רעשי
 הם5י הבהל איה ינ •רנדה ןכ אלו ריואב חריה ןינת ןומהל המדי ׳•

 ינ היהו • סחהינפמ בהלהו רעבת הלעמל ןיקת תרעסמ *יי
 סיובדהולאוסיבםעפוןדזינלופת םעפ הנאו הנאחכבקרה רעבמ 8;
 תידוסי 'ד םע שאה ונראב הנהו י םלועה רדס תרומחי יוניש ואובי
 לודגה רבדהו ־ 1'תחה דבכהו הלעמל לקה הז לע הז םרצוי סדסוי ךיא
 רונענל המהבו םדא הב וננרי שאה אצי הנחמן־ראהדוסי איה עצמאב
 ©יבננהתאמהאב הלידגה תלעותהו ךראה ןמ תואצויה תונועה בור
 רגד סיבהאלסהו • ןומדק םלועה ינ רמצל לכשהןרדמסיברואצי
 ןוטה ינממו עינמיתלנ עעונתמ ןיא ינ תפמבו ונתנ דחא הערמ יכ •"
 קרנז ונל תחלי ונעישוהל וילגיפמ לכ יפנ חבחשי והימכןודא • ערה1

 ;תומלזע יגש חא לחננ ןעמל החיעלגס יאלג

 םיבככהו ךזה ינוילע ריואה רבדב דל רעט• !-

 ףיואהוסימשה דע ומוקמ רסא סאה לע רסא ינוילעהךזה רדאה
 תא׳יבככה תעבס ובביסי רייא והוארו לולצו ריאמ ךז איהה
 ג״יו י הנבלה לגלג דע ץראה ורכ דחאו דהאלכןיבו *ז!לע וז [ראה
 וייל־ימ לידג הזסילגלג סישיעודחאו לחא לכסיצרו רחמ סימעה
 ןמה^מקייזטקהיכ ׳הביבס לקהו לדגה ישל לי^גה לגלגי רירב
 רשא תא הז לע הז סילגלג והומירהו להוכב גוח גוחה ןוימד י לוד^וה

 ;לודגהןמבכסללקירחויוןטקה אהגיחלבחקי !

 הנבלה ףוג ךשחמב הר רעפי

 *יביינדאשיור^דג יג!׳ ■ימד *ץיצל הבירק הנבלה,דויה רובעבל
 ךשחמב ךשחרןדאל הבריההרונעבלהנממ הלודגה

 11011 טחה ןמ הלבת ריאמה םגמא הפיגמ ויפג ויאמ הל ןיול ריזאפי



 םלועה לצ
 ן 0״תמ לתוכה לע שמשה חרזי רשאכ םילגלגה ךיתת תילע תסרוז

 רורחשה ינ סידמוא םיברןכלי ־רוחש הב הארנ תחדקהי תינמזה
 ״! • תיארמ ביר הא יסנ הארת רשאנ •סימה אוה ןבזלהו• ץראה אזה
 " ןליאה ןמ סדא לכא־ רשא תבסל הב אבי תורדקהיכ םירמוא סינרו
 " ץסא יכ תוצוחב 1רכנ אל ונרכזהש םיבכנה תמנשמיזזכבלקס;והקלו
 '(5 • הנמתה ימכחל קר יארכ אל השמחהו • הנבלהו המחה סהו י סינס
 '1}• הנכסהו ־ורינחמ לדננענט דשא לכל הנבלה לגלג לע6 םינשהו

 "ד- לודג הלגלג׳ •לכב הריאמהריהנ הלולצ התחהןתשלש לעו הגונו
 ״., ווויה לאו ־ סייסיסלשל חמא הלגלג חבנוסו םימעפ ב״י הנבלה לגלגמ׳

 ומיכסה רשאכ רתויו׳ י.מי הס״שב ילגלג בביסיינחמ לודג שמשה לגלג
 './;ופיסוה הלילכ הלכת הנש שי •םינשה תונמשה יפל יכ רקחמה ימכח
 > ׳ל דעוריבחל ףרונצי תיעיברהו תועש 'יאיהוסוי יעיברה"םש לע
 ן.,•; הנשהל־ויחחןעמל המחלש הרינעסוי אוהי •דחא םוי תויהל סינט

 תישאר אוהו • הלטנ המחה תסינכ הוי סראמ יצחב אוה1 הטפשמכ
 שמשה לעו ־היחרפב ץראה אשדת תזנלאו םינשע לכ שדחמ םלועה

 ^ תתא ילגלג בבוסו • םכיבג לע■ יתבש קלצשידאמ סהו םיבככ השלש

 םוי לבנ םליעב סיוהתמסירנדה לכ עבטי י הנש סישלשל

 םיכבכה 5ש לע העו3עדו ,םיכ ול רעשי
 ןמי
 1$ לכזירתייסלמפמיסיבכנה ׳ז עבטב רקחמה ימכח ומיכסה הנה
 !1״ סתיחש עובשה ימי ולבקסיבככה תעגשמו• סיבככהראש

 לע י 3 םוי *ובתשתשמ המח םש לע 'א םוי ־ יתנש םש לע חנש ס1י
 !(׳לתיבסוי • בכיכ םש לע ׳ד םוי םידאמ םש לע'ג סיי י הנבל םש•
 י •אנולי׳דנילליי״יש אקנ״יימיד ןיט״לנו • הגיג םש לע 'יסוי ־ קדצ סס
 י" יע״ראוו יכיי״טופויד״וי י ארו״קריימ ידרק״ייע ־ סר״אס קר״אן>

 :ןסר״וטאשיד״סאש־שינ״יו

 % םיבככה יזו לודגה לגלנה תעונתב זל רעשי



 וט םלועה לצ
 :ח*ל ךריצהיסנ עבטה רצוי ןוצרב יכרהיי עבט א1ס*

 גלשהו רופכה רבדב הכ רעש
 ^אוי *זרמיצמאב רק אמש רדאה תידיא לע ללח גלשה) רו3כ>ו

 . הבגי יכ ר&ח םימרה םירהה לע הארה רסאנ ״ רחא דצמ
 *)לסר3דכמהז(דאהןמ קוחר ינוילע סש רדאה תליה לע ררקי רתיי-

 ןנאה ןמ רתוי םמחתי לזרבה ןוימדב הארנ רשאכ וב ומוסדזפעי אל !
 שלחהו ךזה ןמ דתיי ומוח דימעמ קזחו בע רגד לכ יכ יתובעז וקזח ברל !
 ררקתי ןכ לע *ונל ךזמסהףיסה ןמרחוי קדלךזאזהינוילערדאהןכי

 ענ רבד לכ יכ רדאה ענענחיוהלבג םוקמ לכב חורה דלוי תבסלו,,
 ןגזזחביכ *םיחנה ןל סירק׳יעצה םימב הארח רשאכ * חנהןמרק רת:י
 *ערקה ט&כתמ םשמו "רקה שרקתהב חרקהו * םוחה אצי העונתכ

 1 [ראהלכ ינפ .ן
 ׳■',*>■׳■ 1 ,ז|
 יצייקה דרבהו רופכה רבדב טכ רעש

 דילימ רק איר רמאנ דלומ תביסל אביןייקכ הרקי רמא רופכה
 רדאב תוחלה וצבקתיו תמרקומ ץיאה.ןמ איצוי תוחל וב

 הכהו • יעבטה דיל יעבט יתלב דומעי אל יכ וסוני יעבטל סתה ינפמ
 י םיישכ תמחמו סתישקהל תשביימ םיקיבדמו םהירחא ףדור שמשכ 0יח

 סצצפעיייאה יכ סדלוה רועישכ ׳ומג אל רופכו דרנ ינבא ולליו ולצפהי

 םיקרבכו םיקיזבו םימערב ל רעש
 תעד יריסמ וניבי אלו ןומהל ולגנ אל רייאב ירקי םירבד הכרד
 ׳תעיקבו ן־ראה חעויח תוהמ תפומ וצראב ומכ תסומ ונלאש י
 ןיזבה הארצי םיננעה דירפי ןדאה עיקפי רבדהו םיננעה העונתו
 הי יעיגפי תוחירה תמסלייי דילוי םימערהו קזבה תבסו םימערהו
 השענו םתמחלמ קזיחמ שאה אצי דע חכל תומהלתמ ונעל תחת הזב
 תוקחיר ז־תממלמנ תוחירה יכ תומיקמ ייב לוכי תחקלתמ שאו דרנ 1
 תמח ינפמ חכנ ליפי שערהוקיבה תאיצי אוהו* ועקנוי ידע םיננעה ן
 ינפמ יינפב רבד דמעי אל עיצפי רשא לכ ליעמ קורה זימקלמ זיקי]י



 םידועה לצ
 לזיאחלול תולקו סחה תולק יפל חסננ ׳ירעי)קירבי םגל&י * וילו&י ןלןזן>
 *בחורה רובעיאל ונש סימה בחל ךישחיו ןנעה הנעתי רשא" יה
 עיגיאלו תוחורה שא ינכי ןנעה ימיה שביו סחו דז היא *ושחכ לקג
 ^עמקקנ עמשנה סערהצזק איהו הכניו וב טש&תי םנמא• ן־רויל
 ןכ לוק איצוי סימכ ןאוי)לזרבא סאי ואצ ־ סיסה ןנעב הנפנה שאה
 גימשנ שערה סרע םיננעה תדירפ ייה קזבה הארתי סנאא • הזה דרגה
 אל קוחרמל שיא הארת רשאכ ׳ עמשה שוח ןסתוארהשיחדהצצ ינ
 £יי *שערה עסשל ינל תמדוק קזבה תוארונ •וי־בד עוסש לצומ

 1 סערה לחה רנג ינ קזנה הארנשכ רמול 1נל

 תוחורה ירבדב אל
 אצצואחללהס3'3 םינ הזנ הז ועגפי תלאירל תזב1צ זנדא5 }ףנ^ן
 ביסד ומיקממ שרגנ) הלעמל תוצעל רדחה זקיחדי ידע
 *חיגי ידע לדדצד סדיסיסיהילג זמכ זמוקמל בישל דדצ ו היריזראל
 םירבדה יפ לעל *סעבס הנושי)יפלחויי ילקלוקי סרמאי ת י שורודלוי>
 םיטיצס סיתפלמיבחיי לנראב רשאכ דרבל םימשג יננע זא*ני הלאה

 £1להענט ראננ התעי תאזנ ינראב ןומהל לקהי ןיכהל 1ש;לי לניצ%3
 :רדאה לע רשא

 םיגלדמה ב טבנהו £>אה ןמ בל
 ©חיזצבטו לודגו דככנ ד10י איהו 1יתובינ6 שאה לפוצאייא-י
 ןיאה ןמ סימהו • סימה ןמ רדאה ומכ ריזאהןמ לונצי הפי שביי
 האראי איהה רייאה תחתו הנצלה דע טשפתי יריו י דייסי ןכ ומצ שאהו
 םיבככ 6ה יכ ורמ׳ייןומהל םישדח סינציכהמדי שא יציצנ סימעפצ

 ינרקחהב שביה רדאה לע רשאשאהאוריכ ךכ1ניאוןחוקממסיעצ
 לע הלוע ןראה וס תקלוד השיצי הנהל רדיב בהלי ושני ברל!* יילא
 חירהו כנכ המיחי יבכ תקלוד הלעמל רייאב התולעצ׳ * שמשה ידי
 הלודג הבהלה הי ?א סיזיעהלו • יב הנצחי חל רייאב ריצעת לע הא&יג
 אילילבסיהיתלמ סיתעפכ*יו ן׳אאל ליהת וא דאי^סחייצ שבי רדאהו
 ינ היהו • הלוללי הלירצ הבהל לישת םהינפל היאיי סיצרד יצליה*
 כחמנקהמ ה>3*<ןז<%לו;י$ וא־ןשד וזמסדיג ילע׳■ האויקל 1ד)7♦

 יי תואל



 זי םריע,ד לצ
 םינטקה םירענה וקחשי ינממ רשא םירמוא שיו אטחי אל ינ עודיב
 םיררושמ םיכאלמה ריש םיעמושו לודגה לגלגה תעונת האיר םתנשב
 יתלוז םיאצמנל תמאה הלגחנאלםנמא " למסוהשעימל םיללהמו
 רנד לכבו םימיבו קואנ ישא לכ לע םעבטב 1יכ םהב ןתנו םדסי רצויל
 • סיבככל רפסמ הנומ דבלמ ־םתומכ עדוי שיא !יאו סיבככב־ןלח

 ׳גוכתהתמכחב סליכשהלםרפסמ תעדל לק םיארנה סיבככהןמ םנמא ]1
 ירהבבשעב •קאבורעשמןיא רשא םימשנלידגיןטק בככץא ינ 1
 ותרוצ ראבנ לודגה לגלגה ימאב ירחאו רבד ינימ לכב חרפב ערזב

 ;ונממהלעעל המתעדלו וכיבהל לקהל 1

 ב קלח קילס

 ישילש קלח ,
 חלילחו םויה ירבדב א רעש

 רואי ץראה לע ורבעבו יהעש לג רשי ךלהמ ץראה בבוס שמשה
 ¬מ לגלגח ומנ * הליצ היה■ זראה תמת ואובבו ־ םויה ונל
 דימת ריאי רנה דצל ודצ ךמס קוחר לילג חופת בינס יא ךשאר בינס ,'
 םוקמ לכב ריאי אלו זראה לע תויהל ליכי שמשה וב ךישחי ידגנכשו 1
 ןראהיכ •לאתצי ונממ סקעתמהוסשריאיולצארשיהסוקמהינ
 רצקי זראה ןח הברה שמשה לדגי רובעבל • הלילה אוהו זאמ הכושמ
 רסחי אל הדש שמשהו קאה ייה סא תינחה שארכ היהי ושאר לא לצה
 חיכוהלו י לצה לדגי הלדג יפל שמשה ןמ הלודג זראה התיה סאו י לצה
 ןבאוזעכ אצי לבלב ריאה דימעמ ךושח רבד חקיי הריצ ילב רבדה 1
 ונתואר קפסת רשא רבדה סא רבדה סוארואתתןיעה דגנ םשויו י)
 יפלסאיכ קוחרו בורק ויראא תיאר לכות אל ךיניע ןיב רשאמ הלידג >
 ןטק רבדה םאו םליכ תואר לניתךיניע ןיבל הוש רבדה םאו •ולדג יז
 ךיניע ןיב רנלהךברקנו • קוסמת רשא תוארל קיזי אל ךיניעןיב רשאזנ
 ןכ •ילוכ הארת דע ודצ ריע לא חוירבי לקב רתוי תוארל לכות זאו
 ל4לגברשא םיבכנה ינפ לע ריאמו ־קאה ןמ הברה לילג שמשה
 אלפומה ריהנה הויחה׳הזז ינפמסויבסינככה תוארל לכונ אלו לודגה
 לכונ אל רנל וניתוניב רעינ לודג שאו וניתיארמ הלילב קלח רנ ןוימ־?
 טחשה דיענ וארי אל םינככנ רנה הארת ונירחא ט קלתסהו ־רנה הזא1 י

 * £<* <?10א ׳י *י



 םלועה לצ
 " ףרוחב ־ יארי אל הנשיננכו • וארתי זראה תחת יקל־תסהביץראר לס
 ,1 שמשה חרזי אל לצה קזחתי דועב •ןדאל ינרקחה לע שמשה הארנ אל

 :• ראנתההחע ־ הננלל תורדקה אבי הזמו לצה רסחי שמשה ברקתהבו
 ," ולכוי אל הריהבו הקד התיה סאו ־ שמשה רהוז ונממ הריסמ קאה יכ
 * ןראה תחת תויהב דימת הארנ שממה היה הכותמ תואר סדא ר*
 !ן רחשבו׳שמש ןינו וניניב לאצ הלאצלר־גי הסובעבורל סנמא

 וק לע שמשה תויהבו יברעמב ודגנכ לצה הנה חרזמב שמשה ח1יז3
 • סרזמנלצכ היהי'ברעמב עקשי יכו ־ויתחת רשי לצה זא סויפ יצמ
 למ ברעמה דצל ליכשי דימתו ונילע לצס זא וניתחת שחמה תויהנ)

 :סויה אבנו הלילה ריבעב ודגנכ שמשה חרזי

 הרואמ הנבלה לבקת ךיא ב רעש

 ומ רואמ תלבקמ הנבלה ךיא ראבתי הלילהו סויה ונראב ידחא
 תחת התייהנוהאלמ תארקנ הלוגע התויהב ישא שמשה
 • הירחא ףדורה שמשה ןיבו הניב זראה יכ ־ הריסה ארקת זאץראר
 שמשה יק לע התולעב סנמא ־ ונילע תכשחמו הדגנכ הריאמ איהו
 ?בבס זאו היצח תאלחתת תע לדגתוריאת ?תילענ דימתי הינרק וארי
 הלעיו הלעת זאו שיחב תחא סעכ הנבנוסח הלגלגב יעיבר קלמ
 ןח הלעמל איה זאוהסילשוהמי הארחוהלכ תיאלמתת דע הריי■))
 שמשה רואמ יכ ונל ריאת יאו רתויב דגנכ וטבמ דצל הללגב שמשה
 • תינרעודחי םהינש יארי אל ןנלעוסהיניב ץראהו הילע טינו)
 ומכ הציחמ היהת דע רסמתי הנבלה דיתהמחה דצב לגלגה יצחמ)
 ומכ שמשל נרקתחי הלגלגב םיקלח השלש הבבס ואינ יעיבר קלח$ ,
 הארת אלי רסחה דע הבורק הארת הברקתהב דימתו ןושאר יעיברכ
 הנבלה ריאמ רסחי יכ הרקי סימעהל) * הינפל רסי סמשה דצ ינפזנ
 ונראב הנהו חאלמ״ת יכדוגנהחעבסאיכ תורדקה אבי אלי ייקהו
 לכוי אל תבסל היהי רדקה תענסנזיא • רואמ הל ״נ־ ןיאמ הכ דס
 יכךאהלגלגיצויביסחדע רדקת־ילי דצ סוסב יילא עיגהג רואממ
 ןמ דחא לקיעמ ךרד התכל הבסל םנמא ־ הילע שמשה חרזי תע גכב
 לצכ הסכתת ןהב רינעח תומיקמ שי זי*ה ןמ הנטק איהו שמשה
 לכשת יבהזל הזמייטנ יק ימכ סהיניב שי ־■הכימב ייכ";די״י

 שמשה בושי זא • *ץנממ הרהמ ץירת ינ לס שמשה ןמ הרהמ
 ןויו ׳וזל 0^0 §10 :* י-
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 חי םלועה לצ
 ׳ םיקמה יפכ תחדק לדגי לצה םיקמ הל מזנרנהיה) • הילע חירזל
 חאה עצמאנ ריבעי יקב לצה ןיימד תמדקה עעמי םיקמה טעמי סאו
 ורנעב יקל ינפה ש׳ירי שמשה ףיגנ רינעיי י ונדגנכ הינפ י3 ע לא
 רנעת המחת דגנ הננלה חייהב היהי • לגלגל ץיס ילצ רינעי שמשה
 רהיי הרנעניהילא ע־גהלשמשה רואלכיי אל ינ רדקתו לצה ךרד
 ךכ רחאו ומייב ואדוגנהנילנ הרקי הזי רדקתרתזייקה לע הר&י

 : ריהמל בישת

 ■ שמשה חקולב ג רעש
 *רקיה איהיסייכ יצח יצח דיק העפ ירוא רבויד רדקי שמשה
 לע רתויב שמשה תחה הנבלה תייהנ הבסהו י תיקל
 יכ ידקייסמשנ ריא יכל יסח■ זא שמשה ןיבי יניניב תלד גמ דחא יק
 יעכ ינל ריא הל הניחב רונעל שמשה לכוי אל הייחש שאמ חשענ הנבלה
 אל רנל ךניב ךדי םישי ךממ קיחר קולד רנ ןיימד •סיננכהראשךיסמ
 תיקנ הרקי ןכי • רואה רסחי יחיי רנה דגנ ךדי רש״ח רתייו רנה הארס
 הכילומ הנבלה ביתנ יכ •תחא הנבלהו שמשה ביתכ ןיא ינ שמשה
 ךלה דימתי ונממ רצק הכלהמ יכ שמשה ביתנמ הפמו השמ לקמב
 ©שי ראיב מכ וניניב לידבסישוישה לגניקה לע ריבעת דע ייתחת

 תחת םינכשה קאב ^בלשיישהרהיז חענימי שמשה האינת אל
 ןיננלה ןיא'יכ •לכל היריאלי חיקלה היהי סדבלסהל איההיקה

 סז לעי ־ ץרויה ןיי איה הנטק יכ ץראה לכב המחהינסתיסכל הלידג
 תיקלה ראנתה ןכניהקלי אל ןאו הקלי ןא תעדל סיאשמה ילמע
 הארת םימי השלשו וניניב תדרפמ הנבלהו וקה לע הלעמל ותולעב
 לזגנה סיינסא יכהיהי אל הנבל תיקל יכ ראבהההנה י הבורק
 שדח רבד תפומ תורנה יכ ליכשד ־ ח״רסויב םא יכ המחהתיקלי
 רפסה סיפזסילפה יסנ רשאכ בער יא ברח יא רבד םליעב הרקי
 *תלתל םימיה ירבד רפס לע סיאשמה ירבד רתיו םיטפשמה

 :רישעמ ן״נאי

 םיבככהו לודגה לגלגה עבטב ד רעש
 ,שמדיה.תזית םישענה לכ שרדנ ה3 המכחב יליכ־השימפ ועמש

 יז סיס ,"בככי! היני/לעהת משוביעבטהיפ לע רריוב,׳> םעטב
 ■י 0■מ <•* סה ׳ /ג ב ה



 םלועה לצ
 רשאי " ס״יויצהזיצרכ הממו הלעמ ליעפלינמלעהמגעהילכ*>ג
 ריאהל חרילו שמ&ל ומכ ץראב לודגה סחכוסעבט תעדל םהב ליכשי
 תונתשה לכבו הלכתו הלחת ול רבד לכב םהירחא ואצמי ־ישאלו םיאצמנל
 םיבככ ורצוי סש עבטב הרקי בשעב סא המהבב סול םדאב סא רבד
 ן׳כחייכו לודגה לגלגה תעונת דגנ םלועה ביבס םפיקה עבטה יפ נע>
 םיש אלו שיא ימוקממ זוזי אל אצמה לכ ןווכי זאו *וחוני ענענמה
 לכה ומלוע ארגל׳תיםשה ץפחהןכז " לגלגל העונתה׳בזש דע רכד
 הנבלה ומכזריבחמ הנושמ עבט םיבכנה לכב יכ סלזעה־ךרוצלארב-נ
 יכו * תוחלו םד םדאה ףוג אלמתי האלמתהב רשא הרואמ תלבקמ
 אלמתח םיה ףאו חזמ ואלמתי תומצעבו תומהבנו שיאב רסחי דספת
 סולהאב םינכש םיה לא םינכושה רשא היסחהב רסחתז התואלמב
 רשאהנושמיעבט שמשהןכו *הרסחהב סזבישיוהתואלמבסואשי
 ירפ ץעו בשע אשד ץראה אשדח ונילע תילעל לחי יכ ונילא וברקתהב
 רותה לוק ריתזה תע עיגה יכ וביטיי ןגנו ורמזי תופועהו ירק השנ*
 ףרחהו אב םשגהו לבנ הלעהו רבד לג הלכי ליפשי יכ היהו עימשי
 ונראב רשאכ סחכ הלי רשא ולא םיבככ ינשיוניתזארב ןכ סא עיגה
 לכל םנמא * וארבנ םנחל אל םיבכנה רתי יכ תעדל ונל שי רצוקב
 םיתעה יונשו םליעב סייהה םירבדה שדחמ לודג עבטו חכשי דחא
 עיפשמ דחא ףרוחהו ץיקהו שביו סססא חלו רק סא ער סא בוט סא
 לע םדפי םרצוי ןוצרב לכהו אוה סיבבכהלכסהנתשמה לכו רקחידחאו
 עבטב תלומהו *התרכממהנושמ העסת לכ עבעב םתעונתוכנוכן>
 תוחוכנה תולעמ יחש לכ יכ •ףרוחה דרוי ץיקה הלוע שמשה תעונח
 'יפרחה היצייקה לכו וזב דרי יזב הלעי ומכ תופוקת יתש לכב תונש סה
 הנש תלחתב םש היה רשא םיקמל תינש הגשה שארל בושי דע םיוס
 זא סיבככה ראש וארבנ אל סאו " הנוכתה ימכחל עודי הזו הנושאר
 לכו * תרחאה הנש טגש היהי וז הנש טבשכ סיוש םישדחה לכ היהי
 שמשה ףלהמ יכ * ונתשי אל שבי סא סח סא רק סא וושי םימיה
 טפשמכ עבטנ םלכמ לזדגוהוי םיבכנה רואמ שמשהוהוש סתעזנחו
 אוה ךלמה לשמהו *םיבכנה ראשל ךרסצ־י םימעפל םנמא "חפמה
 יכ ומעל ךירצ איה סג אוהו ול ץכדצ םלכי סרואמ ישאר ומע גיהנמה
 לע ךלמ שמשהןכזחכ ־'סחיסהמ יקחרתהנווחכ לדגי ימעל הריתהב
 רתוי ץיחב טשפתמ יעבטו םהלשמ לודג ותסו ירואמו סיבנכר לכ
 הקלי ונממ סקחרההג וילא םסברקהג םהל ףרטצי סנמא • סלכוו
 יעבט ונראב ירחאו • שמשה הקלי הנבלה רבחתהב רקא ונראב רשא^
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 טי םלועה לצ
 םליעה רדיסךיא ראבנ בושנ ■ רוצקה דצ לודגה לגלגנו םיבככמ
 תמכח רשא תימכחה 'ז ימכח ידי לעו • והנגלי וקמעל יבחרלו יכראל
 לגלגה דע ץראה ןמ הבוגו ךרא לע דדמנ הבו ־ הנהמ החא תרזגשתה
 ןכסי אל יכ ורמא המכחה תאז ואצמנ רשאו ־םיבכנה לכ תאו לודגה
 יקילדמ ביעסיבכנהו שלועה תדמ עדי יתלב ןויזחה תמכחב ליכשמ

 :ואצמו ועגי

 םיבכוכהו סלו^ה הרירמכ ה רע^

 המהקימעל ץיאה ידדמ הדידמה ירטקבסיאשמהירבד תלחה
 לגלגה תדמיסינככה תדמ ואצמ [ראה תדידמב יכ איה
 תדידמ ישקב זא הינעי הבחרו הנרא תדילמ ילכ רשאכו ־ לודגןי
 קחרמ תדידמ ושקב כ'חא ־ [ראה לא הבורק התייה רמענל הנבלה
 ואצמ רשאכו ־[ראה לכמ לודג !היאצמיהעונת לדגי [ראה ימ שמשה
 סהנג םיבככה ראש שקב לקה קאהי הןנלהישמשה׳גה ילא תדה
 בככ סהו׳ג דבלמקואק ןמ ןטק בככ ואלמאלו הברקתהוסקחרתה
 תמכחב םיליכשמל חיכ1נ רשאנ הנממ סה םינטק ה?נל הגונ
 לא םינייעמ הב וטעמ רובעבל םנמא י ןויזחה תמנח סע תרובשחה
 ןךאל יניעו קתור ךרא ךיא ראב? הפמב קחכוהה השקת היסקוהקזןע
 תיפיה ־שאכ ריצקה ־צ לעשמשה קחרמו הניגי׳ננלה הנסמ הוקתרתהי
 םהגג תאו סלדנ תאו לודגה לגלגב רסא סיבככה ראשןמו ךלמה ימלת

 .ךלמה תעדב הלע המ רמאנ סרואננ לחנ סיט םנמאה ־ םתדמ לבו
 ;!ימודק לכמ ןוילחהי תמכח שרד ךיא !ימלת

 םירצמ ך־מ ימלת ןמ ו רעע

 רבחיו י וימידק לכמ המכשל ףסאו שרד רשא םירצמ ךלמ ימלת
 תעינמו לגלגה ה3נו ־ ךריה לדמ אצמל םילכי סיברסירשס
 רבד לכל נכתי *גוליויא א־קנהתיעשהןחבמ ילכו הלילו סוי םיבכנה

 לאו ־ עיבק העשב ללהחהל ־יונמל חקיל תותשל לונאל רחבמ תמה
 סייהעשבןיכנלא ס׳ייכ רדסנ אלש םרצוי דובכ שקבלסתשגב וסרהי
 תועשהןויבמ ותושמל רבדה לק דאמי י רזחי לב רהמי לב הז סייקכהז
 םונללסאיכ סבנל ותישי אל ןומהה בור םנמא •הלקהכאלמאיה

 סחכלב םליח םירחאל ובזעיו ןהישנ יאישנ ילענל ןוה רובצל ךיסאלי
 ,טוסמי וילא :תדמח! 1ן;ן>ל,סתגאדו הלמשו תוהכ ילב הממשו הי־צןו<י



 םלועה לצ
 עבטל זחינשל דימת גאליי דימשיו יעבט׳ינשל שיא.לכ שקבי יכ ןתתימ
 רהמי ןכ לע אלה הרקמ אל יכ רגתשי חל ילכ אוהל )שמ תוכהל וסא
 אצמ רשא ימלה ךלמהאיה הנהו י סזקי אלו לג קיזחי לניאוןיעףרהב
 ןלשארה סדא דע לימלדק לכמ סכסיל • חריה תעלנת אצמל ריד״נלאקה
 סשה ן׳כחלבת תלרכפ שאר ותויה ןעי תומכחה ׳זב רמגנ) םלשכ רשא
 יהמישילהרזבגל זע רדהל דזה להירטעינ סיקלחמ טעמ לרסחלל לליכשהל
 לב םש רשא לע יפא הרח ירפהןמ ללכאב׳נמאל* לדללירשא לכלעןזיצע
 תמ םייח לעכ השענל ביטה ירגל לכמ ירסחלללטעמל יסכ יילע תשיל
 דימת הייחלסדיתעה לכיאיהוארבנץעהןמזלכא טהל היה אל רשא
 איה הקללאעח דעייצראהןדע ןגנ הרימתל יינש ילב החמשבקששב
 רשאכ היהי *סרואמ יעעמל לקלסיבככה ףאי התקל ןדאהי ותשאו
 סחע לתעלב הארנ דעלקרלבגו ללכשיידיהטעמדסדאה הקללאטזי
 ללהו לכש רתליסשה ול ריאשה יכ ףא הריבגהו דוההו לכשה ןמ ל״ו

 םולשבאב אצמנ דוהה ־סישנא ׳גב קר וירחא םיאבה לכמ הרובגו
 סל!יבלראשנסלכו -ןושמשב תאצמנ הרובגהו *המלשבאצמנלכשהו
 ןמהרמשלדלסיקיממדתלמכחה לאצמללעגי םיבר ואב וירחאו ןו&אדמ

 :םימבו שאב סלזעה דסכלי רשא יליכשהתומכחב יכ ללבמה

 לובמה ימ ינפמ תוטבחה וליצה ךיא ז רעש
 ׳לועה ־סחיךיא תעדל לעיי תלחכסה שורדלסיברלררבחד ן£רצ
 םעפי שאב סעפ * סימעפ יגש סלועה לספיי רשא זאצמד
 זא *סדו,י וזיא תעדל ה״ב סשהסליכשהאל הנמא •סימב

 'ליעה תלצכירחא םיאצמנל דבאי יכ לכשהתזדיבאלעגיהסולפהולמח
 שי רשא תומכחה ןמ סלא יב זקקחוסילזזג סידלמע ישע זא * הנביי
 תליתלאהז * םיזע םימב החמת אל השק הקזח שיישןגאמ דחאה יכ רמא
 ובצח תלמנחהלכלו ,שי)סימ סל־קלקי אל תולודגל תובחר היק׳קח
 לכ חמיו ללבמהדרי כ״חא סהירחא סיאגה סיאצמי .ןעתל^סילימע
 םינשב םלועה 'הנבכ לנממ רשא הביתב יתא רשאו חנ דגלמ סיקיה
 המש סליעה היהוסדקכ סנלעה בשייל עוטגלז תונבל ולחיו חוינלמדק
 רשאןישארה לובמה ירחא ויהייסילכשה ואצמ דע סהיניע תוארמ חגג
 פ״סאל *הנינחה תמכח אצמי עגי רשי חנ ןב סס היה תומכחה
 רידל רידמ סהירחאי * דאמ םכחיו ליכשה)םיכחה רשא סהיבא אב
 לילגה הכירחה אב 3לוה ריד סיל:כשה סייהס י**1* ־ *
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 כ םלועה לצ
 גיהנמ, שי ינו לצה תידחא תיכזהר&א אוה ןוטל״פא הלענה ףוסלפה
 1נמו ויתובקעב ךלה ישא סלטו״טסירא אב זירחאו * סינרסיחפמב

 לכ! המכחב היה !יקסע בחו ךייגהה חמנחלסירשא אוהו דמל
 * םהירמא הנש תזאמ 'ג דע אב אל ןי״טלה יכ ימרא ןושלב !שע םהירפס
 וליכשה ס־ברו •ן״יטלנ ס!,ריתעי) סיירש םייליכשמ יאנ םהירחאו
 ףוסוליה היה אוה תושעל .אילפה רשאו !המת םיאור תותוא ושעיי

 :אליג״רייוי

 ףוסולפה אליג׳דייב יתפומב ח ר\יש
 ויללעמ !אלפנו וילעפ ובר רשא אלי״גריינ היה ירצונ תד םרט
 הוויי!*'ימ רשא ןתשוחנ בובז השע אוה * הנונחה תמכחב
 ןילא סנררתהבותשקיוחטמכ קהרה םיבובזה לכ תשגר# רשיסיקמב
 היהו םיסוס יאלס לכ תואפרל השחנ ם!0 השערשאאוה •ותומילימ
 הלודג ייע דסי איה י אפרנ דימ תשוחנ סוס לא טיבהו סוס הלחי יכ
 םוסהי בובזה הנהו י הריבה לכ ענענמ הניבה עינמ לכ היהו הצינ לע
 רשא איה ׳ש״פאנ הנידמב המה אלה השע רשא יראה קבדמו
 תוה ׳ יניצרל וריזחהו רסיקה חנ רבד לע אמור ריעב שאה תא םיפאה
 ימכס לכ וילע ואלפנ רשא סימכ ךותב אלפומה לודגה רשגה.השע רשא
 דמע המ לעי יתוכיא ואצמ אלו •רשגהתזניא איצמ 1עגיןנאוןע
 ריק ילב ריוא ףקומ דחא ןג השע רשא אוה • ותירחאו ותישאר הנאו
 ווירינ יחש וב • ךרד יבד סנכי לב ןבא תומוחכ בע רדאהו המוחו
 אוכ • 'רייאב היולתו הננכת תחא ותומבו הניבכת אל דימת תיקלוד
 •דיתעהלכול דיגמו בישמי הנועו יילא תרבדמ תכתמ שאר השע רשא
 רשאכ ךלי ׳כ שארה ןעיו * לחא ךרדב ךליה שארב לאשיי סייה יהיו
 רמשל ותעדב המדו ןיבה אל אוהו *ושאר רומשי יכ דבלבו ןפחי
 יהיו *שממ ושארב סא יכ רבד ןכ אל שארהו ־תכתמ לש שארה
 'וחזמ3 שמשה סוח סנכנ ךלה רסא ךרדנ ־ היהןכ שארה רתפ רשאכ

 וציו תומי וילחב יכ אליג״רייוו אריו ־ובתמ רשא ןילחמ הלחיו
 תחא לימ אל״יזש ןיראבוהורבקד והואשיי אפור ןמ ותיאשל ודימלתל
 ענעני רשאכו םירחא לכמ ויתומצע סש םירמוש ןידעו ־סיל בורק
 תולעה יפל הלעמל לפתו סיה סעז אלמתמ הלעמל םילעיו ויתומצע
 םיכחה דאמ יכ •ופעזמ סיההחנ זאו סמיקמל ןיבישי דע תומצעה
 המיק ל׳י^יר ■ רקונמ יצנב הראממ ל.יינח יהת)םדא לימ ־ איוהיה



 םלועה לצ
 38מן *יהלזגעלי סמהל ינמאי אלו )יללעמ יאלפ וברי המיקע !חודשי ךומל
 ק}ייול>א ישיכ יל געלי וקוניאו זהיהמ עדי אלו וילע רבד עמושה ינ ורפוסי סמ
 סי־וזוג סה "'ייסידש השעמ רמאו המכחה לעסיגיעצמ לכשה יליפשמ ובר
 !0ימ1 ןיימי המוהשעמה םהל לקי תוכיאה ועדי ול ינ ורבד יגיצה אל ההי
 5(1)1;!* יי'3' אלי הי הארי אל ורמאיו סניצודב הגיל ןיאו ךשחב ךלי ליפנל
 ׳מוו5'ן ?הי?יע 'רחא רוחל עדהןבל זוירירשירחא וכליו לכ התשע סיקלא די י>
 ע,'ג< סמ *ליענטמה רסובב ורימה לכשה ירפ תאו •עבטמיןיה ויבצלםיניזצ
 .יען־ן ענמנ אל תאז לכ לעי עפעהדסוה המ לעו ימ לע םגגצל ו/וישי
 ורנסלןי :םינומדקמינלבק המכורואיבג
 ולעי ע

 עב&נה דסומ עודמ ם רע^
 לכו םידגנהו האובתהןיוצח לא םליעב טספודשיה ^ב^ינ11
 * םידגב ול ןיא האובת ול רשא תא ףיגל ךירצ רבד

 ■עול:; םיפילחמ ויה הנושארב השע המ ־האובת ול ןיא םידגב יל רשא חא
 אשאכיהיו •תופעל ליכי המ הז אלו הז אל יל היה אל רשאי י הזב הז

 נ ריכי דנ'. םידגב תאשמאשינהכיא ורמאיו אוה ער יכ רבדה חא ם׳אפמהואר
 והןלהיי■ ןיאה ינודא תאמ ושקביו הקשמולכיא אל תונקל הקוחרךרדנ ונמע
 לרמאיינ רבד לכב זקיסס יד ומע תאשל שיא לוכי ןעמל לקי ןטק ענטמהישעל
 לאיוולזי לכב עבטמה טשפ זאי הא״יטובז״עלבי • גוהנמומכ סש יל וארקי
 ח!ו "',י ׳ תיעבטמ בור ושענו םירבד הב ושדח בוש םנמא •יונש ילב םוקמ
 ןימ ׳נ^ ליאשמה ודסי ןכ יצ תאשל לקהו הנוט הלקהו הנטקה ]"לעי
 חגני* :םינומדקה
 זמאנס*

 ׳לגלגני ,
 וואל זי תינידמהו םייאה ורבע סיאשמה ישרד עבטמה יכ יאצמה
 !כ סחי"׳ לליח בזע ולהא שטנ ןוט״לפא לידגה ףיסיילפה ושע רשאכ

 בזע קיל״יפא ךלמה 6ג ־תומכחה רודכ אצמל אצמי רשאב הצליל
 בירבו ןויבאו לד שיאכ תומכחה שקבל םיקמל םוקממ דובעיו ותוכלמ
 תורוקה לכ ובלל תשאליטרמני הכיס הזל הזמ רסמנ■ םפאנאיחיקינ

 ,, אינחת םיקמ עיגה לע ךיתחיו *ןיאסאג־הצמ חויהתעלןעאל
 !וסי■■" תעד םדאל דמלמה ן•ק׳לא ןעפי ?הזה ילימעןיג ?6>יה<((8>ל$יי

 ״״ ם6 §(£

 ירומאל דיוצת ורכע םיאשטב י רע0
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 ללישי יוארה לכ גייחמ סרכהנ תפהנ תמכח ינימ לכבו סיככככ ע31>ב
 ןחלפ אצמ דע יכרדל ךלה םשמו תומכחה לכב לודג סש ול אציי ן כ ומנ
 לכו שמשה ךלהמ ו־לעקקחנ רובעכלשמשה ןחלש ארקנה יפות בהז

 סשמו י ףסכ רחשמ ירחס בוט רשא לכשה ירתס הברה דמל סשיהיהה
 ולמעי ייכרד לכי הפיס דע איידניאזררלכיז־׳׳ינאג רהכ אצמו עסנ
 המכחה תשקבכ סיקמל סיקממ ךלהי עגי רדנסכלא •לכשה תעיגיב
 שקבל ךלה ךלמכ לודג ליחנו דיבכנ רשועב התיה ותעיגי סנמוי
 סירניעה סיאשמהישערשאכ התעדל סיקצאוטילפה אל כיעהמכחי
 וכליי םהירוגמ ןדא וננע תומל םשפנ יפרח אמצבו בערבסלרמנ
 ףיסזצ ונרכזה ידחא) *ףיסילפה שורדלו לכשה שקבל ואצמי רשאנ

 :התוהמ ראבכו׳ רואיבב

0' 
 ןייימ
 רשאכץ

 ון?,
 ןי־)־:
 גגנ פנ
 >ו
5^ 

 י•

 היפיסולפ תוהמ אי רעש
 הפעגי היה השעמ לכ תנירתו רבד לכ תרכה איה !דיפוסולפה
 םיקלאהאיה 'ה יכ תעד ןעמל אצמיו היהת׳ אצמנו
 סיפיסילפל יכ • היפישילפ ליכשי ותוהמו * ומצע תלעמ ריכי רשאו
 המכחה אצמלךימי לכ־עגיינ ""חלפא הנערשאכ דאסהקדהרנה

 ויניעו ןצולתחכ היי הב ךלני סי־יה ביטה ךיד הזיאו ונל רמאת המ
 ןנבו • יתאצמ אלו יתעגי ה יל סויי יבד יתדמל אל רמאיו ול ןעיו
 המד ויניעב ישיי רבד עמשי יתפ שיו לכשה לע ן׳צו תסןל דיזמ לצנתה
 ופדיהנו •והמכח טעמ-צכי עימשיו נכשה תנוכת ירקחמ ;כ תעד
 ןויכ הזלוהיבתתו הזינחהלע זענאיציי שממ וב ןיא עיגנ ולכשב
 םתצעמ םיעדוי ןיא ינ םירזחה ינינ םינינפה וכילשת לא ירמאב םכחה
 םיבכנה תעונת אצמו עגי רשא ךלמה ימצתכ ׳ ס ינומדקה ישע ןכ רל!
 תדמ ראכנ התעו •ונמדקה רשילכ . םחודמ חאו םילגלגב רשא

 סיבכנהו ׳חריהו םימשה תיז שמשה תדמו הבחרו הכראל קראה
 םימכחה ודדמ וירחאו •יעסגמ״לא ארקנהמפסב תפימבסחיכיהו

 :יירבדל ומיכסיו

 ץראה תדידמב בי רעש
 רקממר תמכחב דצ לכל !ראה לכ ודדמ םלכשב סיפוסולה*'

 הרוגח ימכ ק ר,יה ףקה ואצמ הרו בשחה תמכח סע
 רניס?ד0 ק1. ^ 1 א ו
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 ׳״׳ >י• •י _* י״
 םליעמ לע * * * • ^ ~ -■* ^

 ןלא םירש ע הכרא '.1לצמו יבודדמו ץראל והוחטש ג״חאו הביבס רציסנ
 י|) סילגר ׳ד העיספהי ־ תועיספ ףלא לימבו ־ ןילימ חיכו תואמ שמחנ
 " המכ היבעו ־הביבס ךרא לדוגב תועבצא הרבע עברא לגר לכו
 מ הבוג תאו תואמ שמחו ףלא בש הינע ךרא ואצמו ודדמ היצח לא הקלחב
 |"• • :שיו הוהה לנ ףיקהל ודדמ לגלגה

 ? חריהו שמשה תודידמ גי רעש
;8! 
 צ; לקנו לגלגהיסיבננק תדמ רואנ ומל לקה [ראה חדמ ימאב ירח^?
 יקי לודג הפיקהב קלה ךרא תדמ יכ חיכונו המלה זראה חדמב
 די יצחו םימעפ ד״כ זראה לע הקלחנו טעמ ד>עו םימעפ ט״ל הנבלה ףוגנפ
 ;אי םנ ךכ םימעפ !"םק קאה ףממ לודג שמשה ףיגו *קאה ינועב
 $ לע םהל ונימאה אל םינומדקה ירבדל והמת רשא חורונשתה ימכס

 0 ןימאהל לקייתוהמו הנגנ אוהןנ םהירבדכ יכ ואצמיו תומכחה ונחנ
 ודדמ דאמ הבג ינ ףא םנמא • הנממ וקחרתה ברל זראה ןמ ולדג ברל
 ;זראה יבועכ םימעפ ה״פקה והנג תפומב ואינה ימלתו םינומדק?

 םיבכנה הבוגו לדוגב די רעש
 א

 ויו סוש ןיאו הנתשי םלוכב םנמא י הוש םיבכנה הבוג
 ;; גודגהו םימיהו זראה לנמ לדיב היהי אלש ריאהל ארבנ ןטק בכנ
 ןז 7ע זראה ןמו ־םיבכנה לכ ריאמ אוה יכ המח גבכ אוה סלוננש
 !) #או ־זיאה ינועכ םימעפ סישמחו םיפלא תרשע קחרמ סינככה
 !1 וימי המנב םילימהו םילגרהו תועבצאה ךרע ךרעי חרונשתב ליכשי
 11 ^ יכנ ןילימ ה״כ ךליו ב יבס ילב רשי ךרד תולעל לכוי רשאו ־ הכלהמ
 1' >עךלה ולאןושחרה סדא ־ הנש ן״קו ףלא עבשב םיבכרל הלעי םוי
 1 יכל ול רסחיו סיגנכלעיגי אל ןידע סוי לכנץלימ ה״כ דימת הנה
 ן הז רהס השענ םיידע םדא ארננ םוימ הנש ה״מ א״נ ךלהמ
 ן קי סש רודכ היה 0א ןוימד דועי םלועה תואירבל 'הי׳יפ(! 'התנמ
 1 >חוןילימ גיס סויכ תועש ל״כ ןמ העש לננךלת זול הנש האמב ליפל
 ןיי להמנ םימעפ םיעברא הז רפס דסי רשא חיכוה ןכ ינחלל ליפת דע

 ;רתויושרפל רבד^ןא:^וזווכ ןיבי ןיבמהו חוני לב חיסל



 םלועה לצ מ
 םיבכוכה ךס וט רעסי ׳

 >"׳> ףלא םה םירתב םיריאמה םיבכנה יכ ךלמה ימלת רמא
 0ה ףלא ט״כ םיעודיה סלכ ךס! תכל יבככ םע
 6יא ןיאז רפסמ םהל ןיא םיארנ םניאש תאו - םדא ינ3ל םיארנה
 )לבג םיארנה סיבככהןסו ה״ב םארב םרפסמ הנוח קר םרפסמ עדוי

 ועדי זב רסי ךלמה ימלת השע רשא דבכנה ילכה ידי לע םרפסמ
 לגלגנ םיקוקח םיבכוכה ולאו " וריבסמ לחא לכ קארמו םרפסמ
 ןמ רתיי חננ אל ס החז • סחחיטב סהיוצחב םתומדב םמלצב
 םייעבטו םידבכנ רתוי רשע םינש וררב םהמו לגלגב העבשו םיעבראה
 ןוענשחאו • םדבל לגלגנ לגיעג םיבבסה תולזמ רשע םינש םיארקו
 ׳תוזחל הכזי אל תומי ואטחב רשא יכ וואנ החז יהבג המו םדבל סינככה
 ינחור גמעח ינימ לכב הלעמל היהי לחא עגרב םש תולע הכזי רשאו
 חרזדמ בחור תעדל שיא לכוי אל יא ימשג גיצעתל המדי אל רשא

 ע הב רשא לכו םימיו ןרא ינשיד לבח ינכש לכ ואלמי אל םינוילעה
 ;ימיימשיינויורןדעןג בחרמ ריאבנ ךיראנ שעמו

 סרע ןג ביחרמ וי דעש

 היבשוי וארי > םימעפ ףלא האמ איה רשאמ הלמנ ץיאה החיה םא
 סזילנב דילומ דחא לכו הב ויה רשא לכמ םימעפ ףלא 'ק
 רא׳פמ ךרכ דחא לכלו ריע היהי דלונה לכו הנש ףלא 'ק ייזייי
 סדרפ סיחירה תינ סיריכו רינה תורהנ תורעי רב ד וב רסחי אללודג
 ויתחת הרשע דנע לכלו םידבע האמ דחא לכלו ־ סכרנ תונינס םינגו
 ׳ילשויה ורמאי כ״ע •'יניקיא םינ חלמ ריגרגכ לודגה לגלגנ ומדי אל
 סילודג י סיניינכה רצי רשא לכה רצוי תעדל ןימאהל םיענו נוטהמ
 וקחריו סהילנהנ והוסיעכי יתלנל ויתוקחו ויתיצמ רומשל םיראופמהו .
 לעמ רשי שודקה ארסה םיקמה וארי אל הלאש םיעשר ונושי דמג ך
 ורצוי דינכ רקי 0* ינרבדונאלמיאל ימיימשןדע ןג למגה לגלגל
 'לועהו סידגנסס סנהיגיע״ג סה תומוקמה ינשו לכ אלממ רשאה״נ
 לכ וילא ךשיסע״גי •סחו שפנב םיאטחה וילא ךשומ הז םהינינ
 ׳יאצסנה לכקיוויהל םהנ םי עדמלזנג ילב םהה תומוקמהו םינוטה
 ל? אל". יכ ןמאת לא יתאצמ אלו יתעני יתרמא 5״ע־ ןהמ אלמי 4
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 םלועה לצ
 !ונ:לגלגה לודג וכר^3 ירחאי ־ ול ןיעייסמרהונל אבו סשה דובכ ןדאה
 ,להן׳אל ינווכ עוני אל רשא לגלגה ראננ ותעונתו םיבכנה ןנשמ םוקס
 ומסיולהנהו ע1כי ךלוהה וחא םיקמל הז סיקממ שיח ךלי רשאנ הצתשי
 ארוע ,הנתשיו זוזי לב חוני םוקמה ליפתו ןושארה םוקמל ענה בוש לע וחני
 וג!1י"ךז ריואה תויהב לילצה למגה רהוז תא ונל סיעיפשמהסימשה סהו
 ןליל!לילגה לגלגה םיפיקמ םהה םימשהו •ןויזחה יסנת ואצמ רשיכ קלו
 ;ןל(׳ הרכה וב אצמנ אל ותיצסתל עיגהל ישונא לכש היצקיתודיח ואלנ וגו
 ;051 :םינומלקהירבל יפל הלבקה ךרד לע סא יכ תפומב האנוהו
 ס/' י יי ׳'

 )0׳::' םחומשב םימעה ימשו םימשה ןמ זי רעש

 וניי ןיעכ םצעי ביבס םהל סיפיקמהסירחא םיפש שי סההסימשה לע
 >5 םימשה לעוסלולבה ימש םמשו ארונה חרקכלולצזקל חלודבה
 [׳,( ׳ואכ'יתענש'ורוה1}חצעו ביבס םהל )יפיקמ ׳ירחאסימשילסינ סה3

 וחקי !לובמה רודנ םיכאלמה ולפנ םשמו הארמה ימש סחש!המחה
 אל םיכאלמה רשא אוהה םוקמה ירונ המ ינ ורחנ רשא לכמ םישנ סכל

 :םישולקה תישה ינאלמ יתלוז יתלב סש תויה וכז

 ^ ימיימשה ןדע ןג יגונעתב הי רעש

 גינעתה םוקמ םשוסילגלנה לכ הלעמל עיג רשא ראכתה חנ1ד
 ׳ילכוא שאר לכל יולג הלגנ םשה דיבכו רדהכי דוהה החמשה׳

 אל לכה אצמנ יכף*י לארשי יקלא דיבכ קשמ רחבומה סיק מהא'$
 1 ׳ז אוה לכה רמזש יכ הפיצו לכ האורמניע דעמ רתסנ ץאי׳ינ םש קר הלגנ

 לשמהיכ םיאצמנה לכ יה״כ םשה הארי םא והמתת סאו
 אצי יכ ןא רמימה לכ ועמשי םש םידמועה לכי שיא יפח אצויה רובדב
 הפוצ לכ רצי רשא רצייה יעינ״אע עמשה שוח טפשמ ןכ ינ דחא יפמ
 םעפב םירבד המכ לע ריאת רנכ לשמה דיעי• ידגנ ץרכ סיי-יגלכ יכ
 רשא ה״נ לעיפה םשה יא לא לע והמתי ךיארילעפ יעלפנ ־ז>ארי דחא

 12* םישדקה ןנשמ סוקסע״גב! * לכ אלמ ודיבכי ירמאמב השעי לכה
 י!ן תאו ויהיהס תעדל וישעמ לבש !עיגי אל רשא םיכאלמה!םיאריהו

 הימיחונושלןלא תואמ ילי יינפל רסא לכמ שיא םכחי סאי יגונמס
 קוחל ולכוי אל וינפל היה רשא לכב דתא לכ םילכשומ תונבלףלא

 0ס 1*8
 רפסנ



 גב םלועה ■1לצ
 רשא דנהו דסהו גונעתהו החמשה ןמ םיפלא ףלאמ דחא קלס רפסנ
 תינחורה ותאנה שומי אל סש סאמנה סג הזבנ רשא םש סינכשל הר]
 גיסי אל רשאכ יכ * םלועל ולכ סליעה לכ לע ךלמ תויהל דחא םי
 גישהל רשפא יא ךכ " סצזעמ ותוא האר אלש םעטמ שמשה רזא רוענ
 םצועה ןיחש הירל׳׳ז״חשומכו יינחור רוא אזהרש.רן7עןגגונעג
 שמשה וימאש ומכו אובל דיתעל ס־קידצל ?זנגו ריאב שמתשהל יאת
 •זינגסאלארוהנ אוההמ ןיקליח ןיעבשו שמחו ןיפלא ןיתשמ דחא אז5
 ומכ םימשג סינונעס סלכ סה הרותב אבתכנש סידנעיה לכ הז סעטמי
 םירבדל סיזמורס סגה " עבושל סכימחל םתלכאו בותכה רמאו
 תימשנהיגינעת ומכסיינחחסידזעיהרוסב בתכנ ולא יכסיינחו
 יאש ןויכ סוובעב תוצמה סינינעה ולא םינינמ סניאש ןומהה ושעי אג
 םיניינעב סיינסח םירבדה זומר ןכל *םלכשב םרייצל סהל רשכי
 רשח שיא לכ םיקמ לכמ * ףלא יררהב תימהבו ןתיולה ומכ סיימש)
 ונכזיק ולכיהברקבלו 'הסעונב תיזחל הפצמ וינפלע'התא1

 ;ובוטב תוארל

 םלוע ארונ לאל ורבע םלשנו םת

 ג״ב בוט יכב וב לפכוהש םוי ותמלשה .דתיה
 : קפל גיצה רדא

 ♦ הנופ#י שדוקה תנאילמנ רדסמה 1?עורה ידי %
 ק״קמ ריצ עז :ו׳רנ פ״ פ ,ישמ רר״והפנ ןג ןמלז • 040

 ־.םדרטשסא
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 ץיקמ ןב יח
 רשנה םילשה םכחה רביחש

 ארזע
 לודגה
 ללוכ ארזע ןבסהרנא ר םסרופמה
 ןג יגינעמו רסומ ירכדו תומכה הברה
 יפ לע חצחוצמו חצ ןושלכו םניהגו ןד ע
 ׳צואב די 'ביתככ םויה דע היהו לקשמה

 :ןוממ

 הלעגה ידי לע סופדה תריבל אבוה
 טרופקנרפ ףלאוו רר״הכ

 םדרטשמאב
 קפל ג״צח



 המדקה
 ) ידיל יתאז יתאצמ ירפס תחתמאב ישפחב טרופקנרפ השמ רמא
 ,ץיקמ ןמ *ח רבחמה יחרק תוכיאה ברו תומכב ןטק רפס

 ג זמש ןינרמ >ודג לארשיב ׳סרוסמו המכחב גלפומה סלשהסכחה ירבמ
 !וו ׳ויה דע די תביתכב ןומטיצואצסמכ היה!ארזע ן ג ׳הרבא'ר
 \\ אלפהחצןושלב רס!מ ינינע• תימכח הברה ללוכש יתיאר וב יאייקבו
 קו םירבדמה םאר היה ל״נה רבחמהש לכל עודיכ ־ לקשלמיפ לעאצפו
 ?1 ל״נהינחהיוי־סויריםבןנסשימו •זורחו ינעייפ רישהו ןושלה תמכחב
 מ ל״נה רפסה כ"ג אבוהול״נה רבחמה איה אוהש והעד ן• בד ליכשי
 ג ארק יתעדלו - ש״עי לנ״ה רבחמה םש לע 'ח תואב 'ינשי יתפשב
 ג יגונעת תנישמ ׳דאה [*קי ךכ ידילעש [יקמ ןב יח'שנ רפסה רבחמה
 נ ׳קותמ׳נישנ ןשיל לדתשהל אחיקפ יניפב [יקהל ומצע ליגריו הזה ׳לוע
 ל ,תתימנ׳יקידצ לזישמנוותומ רחא ףא יח וליאכ'וה זאו אבה׳לועייחב
 1 ׳ןיהיכ וישעמ ןקתל ותויח ׳ייחב ודועב ׳ד אה לדתשיש)׳ ייח ן יחק
 ו בר יתוארבו• 'הרבא רפסמב הצזעןיקמסע ׳חיפסמסג ־ ׳תותעל

 וסיפדהל ל״עמ ׳גישנ׳ירכזנה ׳יפילאהל הנמל ויתתנ וב לולכה תלעותה
 )'תולעתו אוה בוט יכ !יפיו ־פשה ׳עונ לכל תוארהלו •יברה תוכזל

 : אבבו הזב ול ביעהל ׳דרנה ׳דאה ררועי ךכ ידי לע ילואו ;׳ינר
 1 .י ...... • . ז .

 יז .•^וו^-י^״ויי^•.•^3%•־•

 ,י ן^*••^***** **'**ח?*#'#'#*
 ׳; י׳•**#*.♦״**•*•• .*£§•<*.

 * ???????????????????????וז



 דב ץיקמ ןב יד
 ובישקהו " םישישי) * םישנא יל וניזאה םיעדוי)יליזצ םימכח ועמש
 יתפש חתפמי ־יכיח הגהי תמא ינ• סירענ> *םירעוב
 * יתדלומ יתחנהו • יתלחנ תא יתשטנ * יתב הא יתבזע ינא • םירשמ
 'עונ ינמס * ימא ינב * יב ורחנ ימאו יחאו יתחפשמו •יבא 'יבו ימוקמו
 • יתמשנו יחיר חונתש ידכ *עוגרמ שקבלו * עוסנל יתמק י ימרכ אלל
 אראז *םירמושירבדו *סיברסימעו • יתדיחי דח*תתוישפנ שפנהו
 תומד ותומד * הדומו הלעתי לאל חבשמ * הדשב ךלסןקז שיא הנהו
 !הינש אלו ,י םינמזה והופילחה אל• םיכאלמה דוהכ ודוהו *'יכלמ
 אלו ותמוק התוע אל * סינומרה חלפכ ותקרז * םינויכ ויניע * םינשה
 • םידינ חירכ םיבוט סינ מש * וחל סנ אלו וניע התהכ אל * וחוכ לשכ
 המכחהו :הגסי ־ןימילש יל יתרמאו * םידמחמ ולוכו םיקתממ וכח
 ךתכאלמ המו * ךמש המו הסא ימ ןג * הגשת אל דעלו * הגהת דימת
 םירבדבו * 'ילגרמ ינבאכ *םיאלוממ ןילימב יננעיו* ך(מ)קח הזיאו
 רהנכ םישיו ־ךמש חא םשה בטיי יל ראשו * םירואו םימותכ * סירודע

 •ךילגר דבלמ רומשיו *ךלסכנ דימת היהיו* ךימילש
 המא רשא יתכאלמי *ימיקמ שדקה ריעו ־ ימש ץיקמ ןב יח
 ריע לכב טטושא * .האלא אלו השעא * האור
 תעד ינדמלו * המכחךרד ימרדהיגאי ־הניפודצלכבי *הנידמו
 אלו יתבשיו יתדמחיליצב *ןומה לעבכ ־ןומאולצאיהיהאי * המרמי
 *םירבדה וכראו ונרבד רשאכ יהיו •קחמנו ברע םחל וירפ יכ * קתעא
 *הדיעה ךינפ תרכה רמאיי* םירשי תעד יאצומלו םינובנ ןינמלהללכו
 * הנזכנךשענו * תיאכות עומשל * תוחותפ ־|נזא יצ * הדיגה ךהריכיז
 אל םלועל *רק!ת1 ןתיב ינא רשא הכאלמה תאזו *הניבי המכח תונקל
 תינמהו *סיניעב האורלו ־םינזאמב איה יכ •רקשת אל דעלו בזכה
 יכסידידיסניא *םידור ךב רשא םידורה הלעי *םירהצכ ששממ ותוא
 * םיביוא סא יכ * םיבוהא אלו • םיערמ * םיער אלל * סידרימ סא
 י םירוסא * םימוצעו םיריבגו * םינמוטו םישרו* • םימוחו סידוצוי
 ׳תורמכמב שקונה * םהנ דכלי •׳טוחו * םהמ לצני שובא ירשא * םינעמו

 ןפח לאו *םהילהאמ בוש יצב * טלפי אל םחשרב דכלמו ־ טלמי אל
 רשא תחאהו .*םבילגרוצורי ערל יכ •םהילימל עמשת לאו *םהילא
 ךסשנמ ׳ ךנמיס רשאו * ךל שי תמאהו רקשה הנכ *ךליה ךינפל
 י9יגי)ינרקלייגרח ׳ףעוזו רעונסוי לכבו *ףעוזו ףציק לככ• ךגעמי
 לכב • רעננ בהלכ יסעכו • רעבת שאכ וממה * ופורשי !יבינש ויניגסו



 חל* ןב ימ
 י ולכמיךלישכמ ־ ךלאמשמ רשאי ־ ףיטחל 6דת6מב בשויריצצנ*
 ש״נמנ משתנמסאי דייאתמ,דאיחדימתו • היקמילחימסליגיל

 לנ,אלכ ־וחילסכ לדחת אל שיטפב והכת סאי ־ ימציא ,ילעמ ריסת אל
 אישי ־ םכחי אלו ןיבי אל • םכיתב רשאי ־ ב״ה ב״המ עבשי אלי • בהאי
 בושחי ןיאי •יבלב תביסה;לליהיתמאהו תיעיןידצהי ־ ללמי לכהו רבדי

 ?זייי יכ עדח א^ ״״ אל'י 'ינ'ע ת1אימ ענש" אל * ינכשמ ל1>
 אלמדגבי יריחנ מ'א /,קש,ח'''ניצ סהלונל' י.זישינ0יוח6:ל

 1 ג ענמ םהא ך,ד^ןלס 14 ינב ־םהירבד םעומ הצפהני ־סאיב

 * ־סיב ר״יא?םיל^ ס'מ,צפי ־ יל'?ה 0'ל׳1״ םיצר יכ • סתביאניצ
 סטסשי ־ישישכ ר,א״״ל סמ' סתנ'תמי חי׳> ביתנו ־םתילגעמו
 אצי י^ריא" ^ י " ח״נ צש:שהענגהז "הילע טלתשהל

 ע״ך" ־־ י ׳־ ״״• לי י יי?״״£2
 תיללס״נ״ד י 6"'י ם,'ה חי5י םי1נב ־ לצבהו ינב הפיא חא{

 חררה-יימ םימאדי^' '.םה'אצ'מל ס3י םייח'כ ־ הפסי אלי היחי יעל

 יניאיב •גז0שא';דס1יףא־עלי־ידגנ '׳ילל־"^
 *יורי "א•* 1 א ר, עא *םנעכרנאילןחיימ • סיאיי׳ידל״א,'
 "ר״א .י'^לשכוילע'י 'נ'י תא 'חילג ךילא יכ • יניי,ל£תלא
 דחארח^ קיראינכלוי,- ירבשסובחיי^ס אפר• דנסיית1חיה רל
 5^^זי,?,מניס^^?!" יהגח^צו־*
 יזח רז1 * ? 'ימה?שא * סיר^נה6ינסהי • ס<חשב לפ 5י י 8ימצ
 1.111ר,,-וא לה•הז לעה< י יןיישארביויתב ינשלו • וחוצ׳קס־זמג
 " ׳, 5! ,הליחחחשאךי ־ הלחנב ןיריהקלח׳י הלאל •ירדהשנלו
 1/ ־ . םיקלאחזיהאלמ איאסאיצ •םיהובגה תומיקמה הלאג
 ת 'ינ.',.ג'9 ■^׳ילמעמוי^ייסרח *הלוחעקת!י״יעתאזהוידא?



 חכ ץיןלט ןב *ח
 * הלעתו האופר םילעמו ־הלחמוקיומ לכ סאפרמ םירידא וימימו
 ינכי• "ה ־תנתכ יתטשפה •היליא יכדמעו* הילא וננרק רשאכ ונחנחו
 ךיחמסילזמו ־הרוקממ םימח תתש יל רמאיו הכיתל םורע ינידריהז
 ףועל * סיפמ םהל יהיו ־ ךרביא ואפרי!י ךרכש ושבחי ה נ יכ ־ הרהב
 םיבואכמ ךממ ורזסיי ־ םייחמ תושפנל רשא ־ םייחה ימיממ ׳ םימשב
 יפממ •ירנש חא שיבכל רצנ יליהיו• םינמאנו םיער סיאלחי • םיעגנו
 ודי חלש * יילחמת יתפרתני רהני • ד יתיתש רשאכ ינא • ירבאו
 * הנישיו המודק ־הנידמלא ינאיביו*ינלעהןייעה תוליצממ• ־טחקלו
 * םילפאו םיכשח ־ סילהה הכיהב • הינשיי תלכואו ־ הי3ה1א תגרוה
 * המחהאבת הכותב ־ םהילא תריי אל חריהו ־ םהמ הקוחר שמשה
 ♦ םתוח רמוחכ ךפהתת ־ סתסנוניא הרוזמ■ ־ המחן״יש םהירחאו
 םינוב סהו ־םיערוטעמ סהימיו ־םישרוםילד ־םישנאהנידמבו
 דרחסי סינימרהוי וסמרי םיערזהו ־וסרהי םיניינבה םיצורו ־סיעשזנו
 ךיאו • שקבמ ןיאו שרוד ןיא ־ שק ומכ םילפונ לכהו ־ ורקעי סינליאו
 ןיא ־ סירלו טיניואמכ ־ םירפוסמוםיצבוקמ ס־)־ 1דרפחי אלו ־ ודמעי
 •י׳יברועמ םיערב ־םיבוטה םירבדה יכ ־הודחיתחנ)־ הילשיטקשסהל
 אלמי אל םיעודיה ־ !וסאק ןוששהו ־ החנאנ החמשהו • הודמנ הודחה
 יכ ־ םליחב ולצני אלליח ישנאו ־סתולקנ וצורי אלסילקו ־ םתעדב ןח
 םהב ־ םימרו םיהובג ןטשה ינרק םשו י םלוכ תא הרקי עגפו תמ
 ־!'יקחשב הפועי ינשהי ׳סיקראג ךלהתי דחאה ־ םימואלו םימע חגנו
 ךלהחמהןרקב ־סקינינחרזה שמשהיכ ־םהמ ךישחי אל ךשח םג
 *׳ילגרמ'יצוציח השמח *'וחפשס '•שעל הפועתמהו • 'וסח יתשל קלחתו
 ןניעמיש ו^חולאז • םירבדב ועיגי ולאל ולא ־ םילבקמ םינוכית השמחו
 י םכחתנו םהב ןיבי ךלמהו ־םכלמ לא םירבדה )איניש זע ־םירמא
 ףיזחכ ־ ופא ןורחב ריפככ החא ־ תותיחשמו תומוח ־תוחיר יתשו
 * סיעללו לוכאל הואתה חאזו ־סיענל לבהה תאז ־יפאשיי והואחכ
 לקסיו ־ םכרד חילצמו ־ םכרוצ ןיכי ־ םכחו ורסמ שיא ־מוש םהילעו
 סייחלוסולשלי ־םקיחרי תוממו תחשמ יסהולגעמ סלפיו יסתוחרא
 לובגבו ־סעיניקדצוחמאהלאו ־םענמיעשפמיעשרמו ־סקינדי
 'ישובח ׳ילמג1 ־םילאי םילעיו סילערש4 םיסונא היח לכ ־ םישנאה וליא
 'יפרוש סיריפכי ' םיפלאו הנאצ י םידח! םיברועו סירזכצו םינוי המש
 *;שינח־׳ילמגו׳י({} '׳■לעיז׳ילערש י םיסובא ׳ייברב)'םיסוסו '׳רושקו

 םישגת ן ו נ ן

 'י ־־20' §16 • • : —



 ץיקםקיח י% 4־׳
 ה ( ׳יבודל תו>ואל •םיברקעו •ינתפמ םירצל ׳יננר יסידלחז ׳ישנת
 1, 'יילגא תניג לא םשמ ינדרזיו • סיגלמ םימנ רשא לכל *םיגדל 'יעדרה

 3 סיאסעןינמל י וניכש׳ םימיה ףוע םהילע'םיזראה לכז ן׳ע ירפ לכ הב
 ^ . ׳יקליסמ • םיקרלש הימרכ ־ זציצי היחמצל 'וציפי יהיתלנייעמ ־ ינתי ללק
 ,נ * ׳ חירסת סימ היגלפ לע היתלקנלד־חילשהלקלי לע הישרפ ־םיקזזעמו

 ־׳טעכ׳ירתסנ סימש• היתילנשאולבסףתכבו• היתלללועואשנ טלמב
 •׳ימשב העינה היפינל י סיאס ףיעת ׳היפנע ־ םיביברכ םיללרמ הימלתן

 ח היחתפ לעי 'ס נשישה יריהזה היתגליעבו ־םינומרה לצינה היצח??
 (, הנאתהי ־ םהירפ ינתכ סירמחהי 'סינשיסגסישדח 'םידגמלכ
 ,, רה לא • םינגהינלעיי 4 חיר ונמנ׳יאדודהו 'חקרהןפגה יסהיגפ
 . הדטפי ־תשחני לזרבל ׳ ריפסל ריקי םהלשל י ריפלא רחב םש י םינונבג
 " יוילמ>׳ירסיגי*חלוובושישרתכי'תרחיסירדו׳ תרפועללידבל*תקרבו
 9 ׳יתלניבס ׳ םידי תבחרןרא י םירכזנה ־םירהה תחתל • חנעפ תנפצ לכל
 ,ן ־תלעבגי'סיעבינתונייעל •סיעקבמסיעלסהכותב 'סימנתלפיקמ
 נ ׳־ ׳הילגלמהי 'ימיל•םימגאל•'ורהנו*׳ירבדמ •םילחנל "ילגל ''ועקבו

 מ סחירבוסקיח ורבעי אלל *סתמאגב סירה ישער ־ סהיזנימ ורסמיו
 ןז תוחורל •לסלס אראי • םהמ לידג לובג לא ינאיביו י םהה סימה •ריבעיו
 . ׳יעלס רבשתו'סירה קרפת םיעוזו י תיעזל תורעסל ׳ תופחרמו תובשונ

 םיזיזח י םינתיא םימשב סיככיס י םיננעה יפיערי 'םימערה ופיעי
 , דרבה ינבא םשו 'סילזינסיריעשי י םישקולמ םיליגב םיסיסרו שיניברו
 , ליבגה ירחאו •המחלמל ברק סייל ׳ רצ תעל םירומש המהי; רציא ךותב
 , סירעלססיפשרו ׳סירעלבסילחג •הלועסימשהלא ־הלכא שא הזה

 הופטשי אלי י םימשגה הלכי אל י םיבכוככ הביבשל 'סינרחכהיבהל
 ן • ה־חלבילשמ וביזי םירצהו'היתורורממ וסמי םיעלסה'םימיה

 יכרב ולשכו י ידי ייפר התלמד יתיזחל • התוא תא יתיאר שאכ יכנא
 . הלהבנ ישפנ ינ •דומעל יתלכי אלי י ׳מ♦ דחפמ ללסנו • יניע סעכמ !ששע

 לאו ארימ לא יל רחאיו • ילגרלעינדמעיי 'ילאשיאהשגיי •דלאמ
 רבעיו י ךב רעבת אל הבהלו הלכת אל שא למב ךלת יכ י ךנבל ךרי
 לא ינריבעיו •הרהמ ינמקיל־׳ה ךלרבאב רמאיו ,ינפלאיה סג

 • '•קלוד וינפל'יביבשהו י ס־קשימ וינפל םיבהלה אראל ־הרודמה
 ♦ סמלחמינלצני 'םמיחחאינאצירשאכיהיל 'סיפיקמינב םימשבהו,

 ;־ , סילידגיסימוצע 'םיליבזסהל 'הנמשתינלממ 'הנידמלצאאראו
 אבי אל חירו י םהיבג דחאו דחא י םיקצומ ילארכ • םיקזחו םיצימא



 וג ץיקמ ןב יח
 דחי ךירבי י םיחצנמ םלוכו רפסת אלי י הנמת אל סחיאנצו • הנתשה
 ייויזחחיסתיקיח סירתיש י םידנוע סריצלי י סידמיעסלועל ׳ םיחבשמ
 ססכל '0הלהא3 ברקי אל עגנ! ־םהילא הנואת אל הער •םתירבב
 • ידליח׳תישפני׳ידקישסחריצ '׳יפסכנ ׳דיבע׳הדינעי ־ םיפאוש תכל
 , סייח םימראב • ׳ינגןיעמהמש ׳יהמ ןי״עממ יריאה חרזי ׳הילע יכ

 '*יריעצ סירןוסיכז 'סירטגסיריהט םישנא הנישצרה הכלממב
 י ופעייאלי וכלי')עגי אלייצרי'ינבלו םיחצ ־ ׳ינעקי
 .וממאמ׳כביז• יתמאמ תסי • הנהי ידיבכ ;יומ י הנשמ ךלמל סניצקו

 • אלפה הארי יריאמו י ׳לדח יחייג • ענמי וריאי ׳ ענני יילא ברקי סא
 .**ד האריץעלי ־׳למתומריצ• ריאי רקבכי-ריהזיינממ קיחרי סאו
 ׳תדינענ׳ינימא •׳יעידיו׳ימכמ'׳יניש םישנא תינשה הכלממב
 תיבשחמ יבשחי * תובתכמ ינחוכ •םתכאלמב םיריהמסילעיהי
 ׳ימסיקי׳ימיטרח ויהי ־'ימע חגני םהב ־ ׳ יחיתה יחיתפי• ׳יקיחר קחרמ
 •ביחיכימיסיצילמו סיצעיי י םיניצקו סינגסוסידיגנ ־סירשייסיייניג
 ׳הילע' באילהאי לאלצנכ׳־גאי בר ותכאלמב דחאינרכיחוכנירנדב
 דתצצו ואט עדויהו־ יתרשמו ךלמה רפיס ־ לשני אליינצכ ץירי ־לשיח
 : ויניע דגנמ ריסי אלי'יינפלמאצי אל *ותיינחב הנחיי י ועסננעסי
 יהיבגיעיסירונכ םישפות ׳תיננאשסישנ תישילשה הכלמלבו
 • םילבנו היליסמי ־ סילציצחב סיפתו ׳ סירמז ינימו
 • הכרו הגינע הנלמ םהילע ־ תור״קשמו תודקרמ ־ ׳ירנרנמי יזזיפמ
 רדעכהינישי תיברחכהיניעי י יחמוחג חריכיי יתאצב שחשכ הינפ
 ר תיחפש ינשה טוחכ י תומילש לישכמו־ תומיאת ססליכש־ תוניצקה
 דענמ י התקרןימרהחלפכ ־ החאצ-הה ־ היתותשק בריעהויעכי
 • להי)לגי־'רוא ׳הראית המחה ראותי• הר״רושרהסהןיגא ־התמצל

 :להגייהמתיהאירלני
 '5יחבי •םיר״יאמלכה לט׳ םיריבג סירבג תיעיברה הכלממבו

 • ירדהמ יהשבלי ♦ךילמייהנשמי• ךלהתי ךלמה
 ייאו • ותניתנכ הריאזייי ־ יתסיחמ אציי ןתחכ איהי ־ יריאמ )הדעי)
 זרטזהלי ־ וחננטינהל שונא לכוי אלי ־ותמחמ רתסנ ןיא)ייומסלענ
 סליני יתמכחב י העתי אל ךרדמ דעלי ־הערי ורדע העירכ י יחצנ

 :סלהנייתניבחבי
 םיפעס * םימד ינפיש י םימודא םישנא תישמחה הכלממבו
 המחלמו םתונמוא ברקה י םידיימו םידדושו ־ סיפנחי

 לל:־ ׳ לליאז־׳ללח^^ש^ייתושקמ• סיאקייל 7ח!שהי םתכאלמ
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 ןניא סנווילש ־המיזמו העד יאנזסי • החרמו ןוא יבהוא ־סיללש?!
 • סינדומ ויחמנ * קריס !ינישו קירזמ ייננח• המח לעב ז ־המפללג
 ו־סיס תוסרפ • תוכורדויתותשק!•* תו?ורע סתותינח •סינמסזיצאל
 ןואה סיינעלזוגי ־ סייקנ ;רוכ ׳זנחרי הפוסכ וילגלג! * ו;שתנ רצכ

 : הזיז תוסעמ קובי אל • המרמ רצדמ םלכי אל דלעפ
 םהיכרד •םיקיזחמ םותב • םיקירל םיסנא תיססה הכלממבו

 ׳ירעונ לחוסב ךומחמו • םירשוימ םהישעמו ׳ סירב
 'יסזאמ עצבה!•םיסוע קדצה -םהיניעסיחצוע ערבהיארמיו • םהיפכ
 הירפסו םינייד • םירטוסו ס עפיש •םילילפב םירומ ,םילהא יבסמ
 תמאב •לסחו קידצ •דיגנ םהילע * םינואגו םינהנ ־ ׳ יחיפנו ׳יחיבל
 יק.•ותא עשרו סמח אלמי אל •ותימע ןניפש קדצנו ־חמוא ןדי

 :ותוכלמ רוסיח טבש
 המרעו הניבו •הדמו הישיה ילענ םישנא תיעיבשה הכלממבו
 לסחל • סיששובםתכלב! •םישקמ םהישעמבינמכ
 אלו• היצמ ורתסי אל יסירטינו סימק>נעשפלעי-סירמוסוסירצו£
 ♦ תוצרלו סיסתהל !סוחי אלו י הי׳צמו בירל ורהמי אל • הריבעמ יאאי
 רשו ־ םינפ האו&נ • האגתמו הרעתמ עשרו • הארנו הבדנ קידצ סאב
 ןובנו ־ סישנא םעו ׳הסע ביט • םישרח סכח תולובחת ןמויו 0יסמ!י
 * ינחלישו ינבצי •ינטוקוימסרכ • אפורו שבוח י הפיאו חביט־ םישאל
 סכחורובנשיא •םהנ הדורהו ־םהל ןודאה לכו בידנו ילי׳וי ;וגאל
 תעדב *דוהו רדהו י דובכ הארמ ו־לע * יתנובהנ דיחיז • ותמכחלו

 י רהיתמו רטעהמ לשכבו • ראפהמ
 לכוי אל •םימוצעו םילידג םימואלו םימע תינימשה הכלממבו
 ולא לינזב י םילוד םארוב יתלב • סרזסליהחינמל
 דצ לא ־ םהיניב וריגיו ־ םהב ורודי ־ םילגרמ רשע םינש ־ םילייחה
 םינושארה תא •סינידיאה וגשי אל• וכסמי דחא הנס לאו ׳יכלי לחא

 •,סילמשחייענ'יריאמ םהינפ םינוח םהירחא ילאו םיעסונ ולא לבא
 •דקא לונו וליאה תוכלמה ייחאו • סיטהל שיברחכי • סיטטיט תא וחרי
 הב ןיא הברעו רבדמכ • הנחרו הכורא וצרא * דסימ יהובויהיח לוצ
 עלויאלו ־ותבע דדחת אל ןכ לעי,יסירגיסיישותוסירדויםיניזש
 )חנ בירב ־ םינובנ סינירע ־ םיניתנ וכותב לכהו י ותמייק ריעיש
 • םיתיעו םידעומ י םיקלחנ הזמו י סעיסיורואלדיגנו 'סעינני

 :סינשו סימ־י ׳ועשו םיעגר • סנחס
 וגןריל אראו •ותדובעל ונברקו 'ותיצקל ונעגה רשאנ יהיו

 הואלפו£0



 זכ ץיקמ ןב יה

 םילודג םילייח סיכ אלמ •תוארונ תוארמו ׳ תואילה איאלצומ
 * סידחימוסידומו םיחבשמ י סידמיעסיפרש י םימוצע ולע ס־בורכו
 יוצנמ ׳וחורו •תושידקמ תישפנ ,סיגננמו םירמזמ םינפמו סינאנשו
 ךלענ לש רמאיו •הזוסינארשא • הזה םיקמה ארונ המ רמואו ארא> *

 אנהו •ךיפערסדעו 'ךתיוג סומחמ •ךתדיחי ליצהו ־ךלגרלעמ י
 ינודאל שיה ול יתרמא'ךגנל ינישאב • ךיתזנשחמ ינוענ׳אדו י ךפעפע
 }יאו 'חא שי רמאיו ־ ינזסיאב ינרושא אלו • יניענונארא אלש ר3ד דוע
 • !הלבי אל ׳וקמה • ולמע לכל ן־ק ןיפו • ול ןיא חאו ןנ סג דל ינס
 תונושלהו • ולדג רפסלמ הנרצקת תובהלה *והומידקי אל םינמזהו
 ׳לודגהו ׳ראפתהודובכהו חצנהו *דיהו רדה ול יכ ־ ילולה׳נדל הנרצעח ן
 ■ הלכת אל דע ילעל לכא ותוכלמו •הלשממהוהרובגהו
 קק ןיא י וחלו( רוצ ןיאו • ותלב הילא ןיא • הלא לכ תא הצוע אוה יכ

 • וניינע עדווי אלו • וציינק אלמי אל • ותנובתל רקחןיאו ׳ ותעדל
 יכיותןארענמנ ׳ותעפילדממ 'ותעד שונאמ םלעת 'ותלולג בורג

 תישפנהיאלנןכלי׳תוזחמהחירחאבויניריבהמ־ הרואנ רתסנ שמשה :
 ואלבמתז תימד אלו • והמדחי תינבת ול ןיא ׳ ורושמ תובבלהו י זריכהמ

 'ייזלגהיתורתסנה עדויי ה״לקען הנוצחהן״יעו 'הרוקמו המכח ןייעמ
 ׳ימחרו דסחו י ויתד טפשמו קאצ י תוילב רקחו י תונבל ןחוב 'תומלענו
 0ירןיאו 'ומוהמסוחןיא 'וילעפמשילכו ייילגעמרשויהו'ויתודזצ
 הנישקה ינודא יבול יתרמא י ומולש יתליז'ילש ןיאו •יסור ידעלבמ
 ךדיבו י יחרוטיתחלשה ךילעו'יניע תא יתאשנ ךל יכ 'ינונחת לוקל
 ית״נאח ב״אמ יכ י ונטדא ךיאו• ונמדקא המב יל ?דיגה ׳יחוריתדקסה
 ריסמ אלו ־ירבדב ךומסה סא רמאיו ׳ ותוארל יתפסכנ (]יסכנו - ותעדל
 !תעדללכות ךיא •ךיחונוךתלוצי יצנ 'ךחורתאעדתו ירחאמ
 סילה דג)ינתאבה יכ י היחת דעלו י היהת ךורב ול יתרמא • וחזחלו
 יירמוצהוידתסכח׳יעזמשנ ךיר־בח יישאו ךירשא '׳ולשב אצילוסנכיל
 *ןדיק9הו ׳ימלועב 'ךלישמהיךבןיסהרשא 'ךורב ךיהלא׳היהי־ךחד
 לכלעהלעתי י ךלימ יניעימשה!עימשהו 'ךילא יצחכ רשאו י ומע לע \
 (יצנלו דע ידעל • הלהתי הכרב לכ .לע.'הלעתיו ךרבתי • הלודגו תראפמ

 גןמאןמאןמאהלס חצנ ןמא ׳'יחצנ

 "םלוע לא םת רזעב םלשנו םח

 :םלועל םייק ותוכלמ רשא
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 *איסמאמ הרועל סינא
 ׳יחמצ בשה ינתי אל
 ךיצחייפעפעי יניע לע}
 *ידנליתפ לוכאל הינדא

 ילאכ •ינייםיכב יתש׳ ־?יע*
 ♦סיתדקפ םקלח דבל יצרי אלו

 •ינפל רסא לינאקלעעמי
 * הלנאליעדמל ארקאיצ!
 סלכי איה ינ ותציב לוקי
 םהינפמ הציקא תאו ילילו

 4סיבובזהדישינפאעיצא
 *סיגייהכטוקיעיססיכ לכב

 • סיבגעירישורמאיינזאנ
 •םיבאז ׳ומלכלנאייבסהו

 4 סינירק וא סיביהאכ ס,יתארק
 •םיבשכ הש ןמשתו קיתע ןייב

 םיבאת ילכוא תפי יתשמ ןייל
 4םיבוסמה שארסיבשייםנהו

 *םיביבר יא סיגלש חיר ריקב
 * םינמנה בשייל הליא ןכב
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